A elaboración da Memoria de Responsabilidade Social
da Universidade da Coruña (UDC) é froito do convenio
de colaboración asinado por INDITEX, S.A. e a UDC do
10 de marzo de 2010, polo que ambas institucións acordaron unir esforzos co obxecto de promover a implantación dun modelo de Responsabilidade Social Universitaria. A coordinación técnica das actuacións que levaron a
cabo está a cargo do Vicerreitorado do Campus de Ferrol
e Responsabilidade Social, do Vicerreitorado de Política
Científica, Investigación e Transferencia e do Consello
Social da Universidade da Coruña.

A UDC COMO MOTOR
DE SAÚDE E BENESTAR

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA UDC 2019-2020
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PRESENTACIÓN
A presente memoria recolle a achega da
Universidade á contorna e ás comunidades onde está presente. Nun contexto de
incerteza marcado pola COVID-19, destacamos o esforzo do persoal da Universidade que permitiu asegurar a continuidade
das actividades docentes e investigadoras
durante os momentos máis críticos da actual crise sociosanitaria. Así mesmo, resaltamos o intenso labor investigador que na
actualidade está a levar a cabo a UDC no
ámbito da saúde e, particularmente, mediante a posta en marcha de proxectos de
investigación específicos vinculados á loita
contra a pandemia.
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Nas próximas páxinas renderemos contas
sobre os compromisos que nos vinculan
aos nosos estudantes, ao persoal docente e
investigador, ao persoal de administración
e servizos, ao medio ambiente, e á sociedade en xeral.
Por tanto, elaboramos a presente memoria como exercicio de transparencia e comunicación cos nosos grupos de interese.
Desta forma, mostramos o noso enfoque
innovador e o noso esforzo por impulsar un
modelo de vida adecuado ás necesidades
actuais desde a óptica universitaria. Para
iso, apostamos por axentes clave de transformación como a formación, a investigación e a transferencia de coñecemento.

CARTA DO REITOR DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
A Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña correspondente ao curso 2019-2020 “A
UDC como motor de saúde e benestar” xorde como
un exercicio de transparencia cos nosos grupos de interese e como froito do esforzo de todas as persoas da
nosa comunidade universitaria. A través da presente
Memoria, queremos trasladar á sociedade o enfoque
e o desenvolvemento das nosas actuacións no marco
do noso compromiso coa sustentabilidade e cun crecemento responsable.
O curso académico 2019-2020 estivo marcado pola
aparición e o desenvolvemento da COVID-19. Desta forma, tivemos que depositar todos os nosos esforzos en
garantir a finalización do curso de forma responsable
baixo estritas condicións de saúde e seguridade. A evolución da pandemia afectou directamente á actividade
esencial da nosa universidade, pero grazas ao compromiso e a determinación das persoas que conforman a
UDC conseguimos avanzar cumprindo os obxectivos
establecidos para todos os períodos.
Agora temos por diante un importante reto de crecemento e un exercicio de adaptación a unha nova contorna, non será fácil, pero asumimos este desafío con
valentía e perseveranza na execución de todas as nosas
actuacións. Con tal fin, continuamos fortalecendo as
nosas relacións tanto co sector público como co privado de forma que continuamos impulsando as colaboracións da UDC.
Desde a universidade, como resposta á crise sociosanitaria xerada pola pandemia, impulsamos a nosa posición en materia de saúde e benestar. Desta forma,
entendemos que a formación, a innovación, a investigación e a transferencia de coñecemento son piares
fundamentais para alcanzar unha sociedade máis fortalecida e igualitaria.

Durante o desenvolvemento da pandemia puxemos
todos os nosos recursos dispoñibles ao servizo das autoridades competentes e, ademais, tamén facilitamos
ao noso alumnado as condicións para finalizar os estudos. Algunhas das accións levadas a cabo foron o aprazamento de pagos, a adaptación das guías docentes ás
novas circunstancias ou convocatorias extraordinarias
de axudas para o estudantado.
Neste mesmo sentido, destacamos o desenvolvemento de proxectos de investigación vinculados ao área sanitaria e á loita contra a COVID-19 como mecanismos
para avanzar cara a unha sociedade máis fortalecida. Os
nosos Centros de investigación xogan un papel fundamental nesta materia. Deste xeito, subliñamos proxectos, entre outros, que contan cun beneficio potencial
importante para a sociedade como pode ser o proxecto
de monitoraxe da carga viral de SARS- CoV-2 nas diferentes fraccións de augas residuais e lodos da planta de
Edar Bens durante a pandemia ou o desenvolvemento
dunha ferramenta web, Cooperative Forecasting, que
permite monitorar e predicir o desenvolvemento da
pandemia a través de datos vinculados ao desenvolvemento da mesma, por exemplo os contaxios.
Ademais, este ano continuamos mantendo a nosa relación universidade-empresa a través das Cátedras.
Por exemplo, a Cátedra de Protección Civil e Xestión
de Emerxencias que nacendo en 2019 xogou un papel
importante durante o desenvolvemento da pandemia
e conseguiu desenvolver actividades dentro da normalidade que o contexto da COVID-19 nos permitiu.
Esta forma de actuar baixo criterios éticos e de responsabilidade aliñados coa cultura da UDC permítennos
seguir construíndo unha comunidade universitaria segura e cohesionada, á vez que camiñamos impulsando
a nosa estratexia de sustentabilidade.

As nosas actuacións e responsabilidades enfócanse
desde un prisma de igualdade de oportunidades, tolerancia e comunicación. A procura continua da excelencia e o desenvolvemento dun contexto socioeconómico inclusivo guíanos como motor de crecemento
velando pola saúde e o benestar.

Julio E. Abalde Alonso
Reitor.
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CARTA DA VICERREITORA
DO CAMPUS DE FERROL E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Outro ano máis publicamos a Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña 2019-2020
renovando o noso compromiso poñendo ao dispor da
comunidade universitaria e de todos os nosos grupos
de interese a información necesaria para comprender
a nosa evolución nun marco de responsabilidade.

tamente de forma positiva na saúde das persoas. A través do programa UDC Saudable plasmamos o noso enfoque e preocupación polo benestar da comunidade
universitaria, e a sociedade no seu conxunto, mediante
a promoción de hábitos saudables que permitan previr
enfermidades e alcanzar unha maior calidade de vida.

A pandemia xerada pola crise da COVID-19 puxo en dúbida o desenvolvemento normal da actividade universitaria. Por iso, traballamos continuamente para poder
desenvolver a actividade académica e garantir unha
formación superior de calidade.

Igualmente, impulsamos a nosa relación coa empresa
a través das Cátedras que impactan directamente nas
comunidades impulsando a docencia e o desenvolvemento en beneficio das persoas, por exemplo a Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos ou a Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias.

A UDC puxo ao dispor das autoridades competentes
todos os recursos dentro das nosas posibilidades para
asegurar a saúde e seguridade das persoas. Ademais,
neste mesmo sentido, impulsamos accións vinculadas
á nosa responsabilidade co estudantado co principal
obxectivo de continuar ofrecendo os nosos servizos en
igualdade de oportunidades.
Unha sociedade xusta e avanzada debe cimentarse
sobre os principios de igualdade e non discriminación. Calquera persoa debe gozar de oportunidades en
igualdade de condicións, tanto no ámbito universitario
como en calquera outro ámbito social. O respecto e a
solidariedade son aspectos fundamentais para unha
sociedade cohesionada, elementos importantes que
nos axudan a superar situacións complicadas, como
estamos a ver nestes días.
Nese sentido, contamos coa Unidade Universitaria de
Atención á Diversidade que, a través da cal, permítenos
garantir a atención universitaria a persoas con necesidades específicas facilitando a integración e a igualdade de oportunidades.

Así mesmo, continuamos impulsando a nosa estratexia de crecemento vinculada ao Campus de Especialización Industrial, de forma que impulse a actividade
universitaria vinculada ao Campus de Ferrol e posicionarse como un polo de innovación e transferencia de
coñecemento universidade-empresa. Queremos dinamizar a economía rexional e nacional partindo da valorización e aproveitamento dos resultados da contorna
onde pertence o Campus Industrial. Para iso, traballamos en actividades que abarcan un amplo espectro,
desde a docencia e a investigación ata a transferencia
e a difusión ou a promoción
Para finalizar, gustaríame remarcar a necesidade de
actuar de forma responsable e solidaria coas comunidades, sobre todo nun escenario plenamente marcado
polo desenvolvemento da pandemia. As necesidades
sociais son crecentes, pero traballando conxuntamente desde o ámbito universitario podemos e debemos
loitar por un mundo máis igualitario que garanta unha
vida saudable para todas as persoas.

Por outra banda, nun contexto marcado pola crise sanitaria, hoxe máis que nunca debemos loitar por un
crecemento sostible de maneira que repercuta direc-

María Jesús Movilla Fernández
Vicerreitora do Campus de
Ferrol e Responsabilidade Social.

CARTA DO PRESIDENTE
DO CONSELLO SOCIAL
Un ano máis, a Universidade da Coruña publica a súa
Memoria de Responsabilidade Social, como mostra
do seu compromiso responsable coa transparencia e
rendición de contas ante a sociedade á que se debe e
finánciaa maioritariamente.
Durante o curso académico 2019-2020, a aparición da
COVID-19 xerou unha crise social e sanitaria sen precedentes que condicionou o normal desenvolvemento
de todas as dimensións da actividade universitaria. A
difícil situación de incerteza pola que todos atravesamos como consecuencia do impacto da pandemia da
COVID-19 nas nosas vidas, afectou de cheo, como non
pode ser doutra forma, á nosa Universidade que, nun
escenario ata o de agora descoñecido, viuse obrigada
a tomar decisións urxentes e transcendentais sobre a
terminación do curso académico 2019-2020, garantindo o dereito dos estudantes para culminar os seus estudos, sen diminución dos mínimos requirimentos de
calidade que han de cumprir os ensinos universitarios.
A Conferencia de Consellos Sociais (CCS), que aglutina
aos Consellos Sociais da universidades españolas en
canto órganos de participación da sociedade na universidade, en cuxos plenos comparten voz empresarios, profesionais, autónomos, sindicatos, estudantes,
egresados e representantes das administracións públicas e da propia universidade, aprobou, o 1 de abril
de 2020, unha declaración institucional agradecendo
e valorando «o esforzo que, en condicións moi complicadas, están a facer as nosas universidades para garantir o desenvolvemento da actividade docente e seguir cumprindo as súas misións de investigación e de
transferencia dos seus resultados ao sector produtivo»,
apoiando sen reservas a consecución deste gran reto.
O Consello Social da UDC súmase, como non pode ser
doutra forma, a esta declaración, e traslada o seu recoñecemento á Universidade da Coruña por ser capaz
de manter o pulso da actividade docente e investigadora nun contexto colmado de grandes adversidades.
Transcorrida esta etapa, debemos ser conscientes de
que o futuro que se aveciña tampouco será fácil e que,
máis que nunca, imos necesitar que as nosas universidades sexan verdadeiros motores do desenvolvemento
económico e axentes do benestar social.

As Universidades deben seguir loitando e traballando
por situar o benestar das persoas que conforman a sociedade no centro da súa actividade. Hoxe máis que
nunca, a saúde, o noso ben máis prezado, debe ser un
obxectivo prioritario. A investigación e a transferencia
de resultados, aplicadas ao sector saúde, son actividades esenciais para o desenvolvemento e o cumprimento dos nosos obxectivos como sociedade, tal e como o
demostran os distintos proxectos e iniciativas de gran
relevancia promovidos neste ámbito pola Universidade
da Coruña e dos cales se dá conta nesta Memoria.
A pandemia do virus COVID-19 ratificou a alta valoración social do noso sistema sanitario, engadíndolle unha ben merecida dose de heroísmo que todos
aplaudimos. O seu financiamento baséase en recursos
obtidos por vía impositiva e damos á saúde tal valor,
que ninguén poñería en dúbida a bondade de calquera análise custo-beneficio, por inxente que fose aquel,
para xustificar o seu adecuado financiamento. Con
todo, con outro servizo público de non inferior valor
social, a educación e os seus derivados inherentes, a
cultura, a ciencia e a investigación, a formulación varía
completamente e queda moito camiño que percorrer
ata recoñecerlle a prioridade que se merece.
É tempo de concentrar esforzos na recuperación da
normalidade e nese devir hai que apostar polo desenvolvemento da ciencia e a investigación como instrumentos de xeración de benestar e calidade de vida
das persoas; sen as universidades o cumprimento dese
obxectivo sería imposible. Débenos axudar unha reflexión que, despois da pandemia, ninguén vai poñer
en dúbida: a ciencia e a investigación non só son rendibles e crean riqueza e benestar cando se xestionan
con criterios de mérito e competitividade, senón que
ademais salvan vidas humanas.
Por todo iso, agora, case vencida a pandemia e cando
afrontamos a nosa reconstrución económica e social,
debemos prestar maior atención á ciencia e á investigación, á súa intima conexión cunha universidade necesariamente excelente como produtora de talento e coñecemento e á súa necesaria vinculación coa empresa.

Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social
da UDC e da Conferencia.
de Consellos Sociais das
Universidades Españolas..
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A UNIVERSIDADE
DA CORUÑA
Con máis de 30 anos de historia, a Universidade da Coruña continúa afrontando os
retos e as oportunidades da contorna cunha visión innovadora a través da formación, a investigación e a transferencia dos
resultados.
A nosa ambición de mellora continua
permítenos ir abrindo camiño cara a un
desenvolvemento máis sostible. Este crecemento integra de forma transversal a
dedicación para asegurar o benestar e a
saúde das persoas a través de todas as nosas actuacións. No proceso de adaptación
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a un mundo interconectado creamos as
ferramentas necesarias para proporcionar
servizos sostibles e de vangarda.
A través das nosas estratexias, desde a UDC
buscamos dar unha resposta ás necesidades da sociedade e posicionarnos como
exemplo de superación e inclusión. A nosa
experiencia en formación, investigación e
transferencia de resultados posiciónanse
como factores crave para alcanzar unha
sociedade cunha maior calidade de vida.
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“Na UDC contamos cunha
oferta académica completa e de
calidade para dar resposta a todos
os nosos grupos de interese. 170
titulacións entre graos, másteres,
doutoramentos e títulos propios
avalan a nosa traxectoria”.
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1.1.
Curso académico
2019-2020
A Universidade da Coruña (UDC) viviu un curso marcado
pola necesidade de adaptarse ós efectos da crise provocada polo coronavirus. O ano no que comezou a pandemia obrigounos a traballar na xestión dunha crise que
impactou tanto a nivel sanitario, como social e económico. Desta forma, o impacto da mesma afectou a todos
os ámbitos nos que se desenvolven as nosas principais
actuacións: docencia, investigación e transferencia.

graos

programas de
simultaneidade

másteres

97

3.225

6

patentes
tramitadas

16.832

30

rexistros de
software

13.581

37

programas de
doutoramento

225

convenios e contratos
de investigación

34

títulos propios

102

tese de doutoramento

11,3M

Neste contexto, continuamos aprendendo e traballando cara a un horizonte seguro e de calidade mediante
a protección do benestar social e a mellora continua a
través da innovación. Cremos na UDC como ferramenta de adaptación a un mundo global ofrecendo servizos máis seguros con solucións modernas, vangardistas e sostibles.

grupos de
investigación

de euros de
financiamento
externo para
investigación

novos estudantes
de grao

matrículas

estudantes
de grao
Campus da
Coruña: 11.612
Campus de
Ferrol: 1.969

2.065

estudantes
de máster

1.186

estudantes de
doutoramento

261

estudantes de
títulos propios

2.205

equipo
humano
Persoal de
administración
e servizos (PAS):

797

Persoal docente
e investigador
(PDI): 1.408
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1.2.
Cultura e goberno
Estrutura
A nosa Universidade estrutúrase en órganos de goberno de carácter colexiado e unipersoal e, ademais,
organízase segundo departamentos, facultades, escolas, institutos de investigación, Escola Internacional de
Doutoramento e outros centros ou estruturas necesarias para o desempeño das súas funcións.
Os órganos de goberno da Universidade son o Consello
Social, o Claustro Universitario e o Consello de Goberno. De conformidade coas competencias que a cada
un atribúe a normativa vixente, estes órganos universitarios traballan para asegurar a calidade e a excelencia
dos servizos de formación, investigación e transferencia
dos seus resultados.
Grazas ao funcionamento da estrutura e a organización
dos órganos de goberno facilitamos a inclusión de todos os grupos de interese da Universidade relacionados
co desenvolvemento da nosa actividade formativa, investigadora e de transferencia.

Misión, visión e valores
Consello Social
É o órgano de participación da sociedade na Universidade da Coruña (UDC). A súa misión é velar
pola satisfacción das necesidades e expectativas da
Sociedade por parte da Universidade. Promove a
colaboración entre ambas e a excelencia na docencia, na investigación e na transferencia do coñecemento científico.

Claustro Universitario
É o máximo órgano que representa a comunidade
universitaria. A súa máxima responsabilidade recae
na elaboración dos Estatutos da Universidade. Intégrano o reitor, que é o mesmo que o preside, o
secretario xeral, o xerente e 300 membros elixidos
entre o persoal docente e investigador (PDI), doutor
con relación permanente, membros das categorías
restantes de PDI, estudantes e persoal de administración e servizos.

Consello de Goberno
É o órgano de goberno da Universidade que está
formado polo reitor, o secretario xeral, o xerente,
os vicerreitores, membros do Claustro designados
polo propio Claustro, representantes dos decanos e
os directores de centros, directores de departamentos, de institutos universitarios de investigación,
membros designados polo reitor e membros do
Consello Social. Entre as súas funcións atópanse as
da elaboración dos orzamentos; crear, modificar ou
suprimir centros, institutos, titulacións e estudos;
e aprobar e modificar plans de estudo, acordando
directrices para a súa elaboración e supervisión do
desenvolvemento e execución.

Misión
Temos como finalidade última contribuír ao avance cultural, social e
económico da sociedade por medio da xeración, xestión e difusión
de cultura e coñecemento científicos, tecnolóxico e profesional.
Concibimos a nosa misión como
un servizo público, galego e de calidade.
Forma parte da nosa misión a formación dunha cidadanía aberta,
culta, crítica, comprometida, democrática, cooperativa e solidaria, capaz de analizar a realidade,
diagnosticar problemas, formular
e implantar solucións baseadas no
coñecemento e orientadas ao ben
común.

Son as nosas funcións ao servizo da sociedade:
1. A creación, o desenvolvemento, a transmisión
e a crítica da ciencia, da técnica e a cultura.
2. A preparación para o exercicio de actividades
profesionais que esixan a aplicación de
métodos e coñecementos científicos e
artísticos.
3. A difusión, a valorización e a transferencia
do coñecemento ao servizo da cultura,
a calidade da vida e o desenvolvemento
económico.
4. A difusión do coñecemento e a cultura
a través da extensión universitaria e a
formación ao longo de toda a vida.

Consello de Dirección
Atópase formado polos órganos unipersoais: o reitor, os vicerreitores, o secretario xeral e o xerente. Encárgase das funcións de asesoramento ao reitor en
materias que sexan da súa competencia, así como
de propoñer ao Consello de Goberno o proxecto de
orzamento e a programación plurianual, entre outras cousas.

5.

Valedor Universitario
Ten a responsabilidade de velar polo respecto dos
dereitos e das liberdades das persoas que forman
parte da comunidade universitaria.
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Visión

Valores

No horizonte 2020, na UDC aspiramos a:

No cumprimento das nosas finalidades propias, e como institución pública, civil,
autónoma, inclusiva e laica, rexémonos polos seguintes valores e principios:

■ Achegarnos á sociedade para ser quen de entender as súas necesidades e
dar resposta aos cambios que se produzan na súa contorna.
■ Colaborar con todos os axentes sociais e entidades públicas e privadas
para estudar, diagnosticar e achegar solucións aos retos formulados pola
sociedade.
■ Xerar canles de participación solidaria que se comprometan co
desenvolvemento sostible e o medio ambiente mediante a innovación.
■ Ofrecer unha formación axustada ás necesidades presentes e futuras da
nosa contorna e que responda tamén a unha aprendizaxe adaptada ao
avance individualizado do discente mediante o fomento de metodoloxías

■ A igualdade de oportunidades mediante a aplicación dos criterios de
mérito, capacidade e igualdade e mediante a defensa ao acceso universal á
Universidade e o fomento dunha cultura de non discriminación.
■ O esforzo das persoas como aspecto clave do progreso e do
desenvolvemento individual, como a coordinación de vontades e
capacidades persoais orientada á resolución de problemas, a superación de
conflitos e a consecución dos obxectivos colectivos orientados ao interese
común.
■ A participación, fomentando as canles de comunicación entre todos

docentes innovadoras e eficaces na adquisición das habilidades e

os membros da nosa comunidade universitaria no proceso de toma de

competencias requiridas polas titulacións.

decisións, como instrumento para aproveitar todas as capacidades e os
recursos dispoñibles.
■ O compromiso e a responsabilidade social para contribuír activamente á
mellora do sistema socioeconómico da nosa contorna e implicarnos na

Así mesmo pretendemos:

xeración do benestar económico para o conxunto da sociedade.
■ O compromiso con Galicia, coa transformación e o desenvolvemento da

■ Estar implicados, máis aló da formación integral das persoas no
desenvolvemento das competencias que melloren a empregabilidade do
seu estudantado nos ámbitos locais, estatais e internacionais.
■ Fomentar a creación e desenvolvemento de redes estatais e internacionais
de grupos de investigación básica e aplicada que contribúan ao progreso
científico, tecnolóxico, económico e social.
■ Ser recoñecidos pola transferencia dos nosos resultados de investigación
mediante iniciativas innovadoras para a posta en valor dos servizos técnicos
e científicos dos que dispoñemos e que ofrece o noso Parque Tecnolóxico.
■ Combinar a promoción dun coñecemento universal en todas as ramas de
saber coa especialización naquelas áreas científicas e tecnolóxicas nas que
destaca.
■ Xestionar os nosos recursos con eficacia, eficiencia, equidade e
transparencia e dispoñer dun sistema de financiamento público suficiente e
estable, que se complementa coa colaboración do sector privado.
■ Unha proxección internacional cada vez maior de todas as nosas actividades
docentes e investigadoras.
Unha organización dotada dun sistema de dirección estratéxica que favoreza a consecución dos nosos obxectivos mediante a implicación e a colaboración do conxunto
da nosa comunidade universitaria.
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sociedade galega responsabilizándonos do cultivo, da protección e da
transmisión dos valores patrimoniais e culturais, tanto no ámbito artístico
como urbanístico, arquitectónico, documental ou lingüístico.
■ O respecto ao medio ambiente como Universidade socialmente
responsable, xestionando os recursos á nosa disposición para que xeren
o menor impacto ambiental posible e procurando a maior eficiencia e
eficacia no seu uso.
■ A eficiencia, como responsables da xestión de recursos públicos para
conseguir o seu uso eficaz, orientado a satisfacer as necesidades da
sociedade e o seu ben común.
■ A calidade como meta e vontade de mellora continua na docencia, na
investigación, na xestión e nos servizos, co fin de alcanzar maiores cotas de
benestar social.
■ A transparencia como mecanismo de rendición de contas para xustificar as
nosas decisións e propiciar a adecuada verificación das nosas actuacións.
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Cultura organizativa e
obxectivos estratéxicos
Os nosos obxectivos estratéxicos
Docencia e aprendizaxe
■ Aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo europeo de
educación superior.
■ Atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos
egresados.

Profesionalidade

Libertade

■ Oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades da
contorna.

Investigación, innovación e transferencia

Libertad

■ Produción científica de calidade.
■ Incrementar a colaboración coas empresas da contorna e
fomentar a transferencia de coñecemento.
■ Internacionalizar a investigación e transferencia.

Responsabilidade social

Responsabilidade

Creatividade

Honradez

Respecto

Xustiza

Lealtade

Ben común

Confiabilidade

Seguridade

■ Universidade que impulsa o cambio social.
■ Igualdade de oportunidades e fomento dunha cultura de non
discriminación.
■ Universidade responsable do seu impacto ambiental.

Internacionalización
■ Titulacións e ambiente universitario social.
■ Mobilidade internacional crecente por motivos de estudo e
prácticas laborais.
■ Mellorar as competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros de
toda a comunidade universitaria.

Financiamento e uso eficiente dos recursos
■ Captación de recursos proactiva e ingresos diversificados.
■ Xestión eficiente responsable e transparente dos recursos
públicos.
■ Comunidade identificada coa institución.
Para asegurar a nosa cultura universitaria, baseada na ética e a responsabilidade, desenvolvemos un Código Ético que recolle os valores e principios que se presentan como os fundamentos sobre os que se cimentan os
nosos comportamentos e actuacións.
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1.3.
Oferta e grupos de interese
Oferta académica
Na Universidade da Coruña comprometémonos a garantir unha oferta académica inclusiva e de calidade.
O noso obxectivo céntrase en dar resposta ás necesidades formativas e expectativas docentes das persoas
que requiren de servizos educativos superiores.
Parte da nosa oferta responde os requirimentos expostos polas administracións que son as encargadas
de verificar a calidade dos nosos plans de estudo, e,
por outra banda, ás condicións particulares dos nosos
estudantes e as necesidades da sociedade.
A estrutura a nivel formativo dos títulos oficiais é a
seguinte:

Graos

Programas de
máster oficiais

Programas de
doutoramento

Cursos de
especialización

Cursos de
formación
específica de
posgrao

Dentro da nosa oferta dispoñemos de 7 programas de
simultaneidade que ofrecen unha oportunidade ao estudantado para que poida cursar dous graos de maneira simultánea.

Para completar a nosa oferta educativa, contamos con
títulos propios de posgrao distribuídos da seguinte
maneira:

Programas
de máster
propios
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Grupos de interese

Desde a UDC estamos comprometidos co traballo realizado polas entidades que pertencen ao terceiro sector debido á súa actividade establecida nun marco de
loita pola igualdade e o desenvolvemento social.

Os nosos principios e valores establecen a base de colaboración e entendemento cos nosos grupos de interese.A través deles facilítanse e establecen a participación dos mesmos no día a día da UDC.

Doutra banda, como universidade, remarcamos o noso
apoio e contribución a outros axentes sociais e, en xeral, ao conxunto da sociedade. Neste sentido, estamos
implicados coa participación de toda a sociedade na
nosa Universidade e da nosa responsabilidade co crecemento da mesma, desde a contorna máis próxima
ata o ámbito máis internacional.

O noso marco de colaboración cos nosos grupos de
interese permítenos af rontar dunha forma máis aberta e competitiva o desenvolvemento da nosa actividade, apostando por procesos innovadores que logran
maximizar o achegamento de valor social, económico
e cultural.
Identificamos como principais grupos de interese os
seguintes:

a) Estudantes
O noso carácter de organismo público de ensino lévanos a enfocar os esforzos nos estudantes,
considerámolos o noso grupo de interese prioritario. Grazas a eles ten sentido o noso traballo
e cumprimos o noso propósito docente. Poñemos todos os nosos esforzos en superar as súas
expectativas e adaptarnos ás súas necesidades
coa máxima calidade.

Estudantes

Empresas e
institucións do
terceiro sector

Equipo humano

Administracións
públicas

A continuación, mostramos os datos de evolución do número de alumnos por tipo de formación e por rama, coa súa distribución por xénero
e campus universitario.

Outros axentes
sociais

Tendo en conta a nosa actividade como Universidade,
onde principalmente desenvólvense accións de docencia, investigación e transferencia de resultados, os
grupos de interese cunha influencia máis inmediata
son os estudantes e o noso equipo humano formado
polo persoal de administración e servizos ( PAS) e o
persoal docente e investigador (PDI).
Doutra banda, as empresas son actores notables no
desenvolvemento económico e social. Un tecido empresarial sólido é o principal motor da transferencia de
resultados de investigación, posicionándose por tanto
como un actor principal para dar a resposta necesaria
ante crises como, por exemplo, a crise socioeconómica
e sanitaria debido á pandemia do coronavirus.
Polo noso carácter de universidade pública, a colaboración coas administracións públicas adquire unha
gran importancia, debido ao papel no desenvolvemento normativo e económico.
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b) Equipo humano
O noso equipo humano pódese clasificar en
dous grupos segundo as actividades que desempeñen dentro da Universidade. Está integrado polo persoal de administración e servizos
(PAS) e o persoal docente e investigador (PDI).
Os grupos que conforman o noso equipo humano proporcionan valor á institución e son o
piar fundamental da Universidade. Grazas a eles
conseguimos garantir a máxima excelencia no
ensino, na protección e coidado das persoas e o
medio ambiente, nunha senda de innovación e
desenvolvemento sostible.
En total, contamos con 2.205 colaboradores que
fan posible que a nosa Universidade sexa unha
garantía de calidade e eficiencia.

14%

86%

Ferrol
A Coruña
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A continuación, móstrase por categorías a nosa
estrutura organizativa do persoal docente e
investigador pertencente aos equipos e con relación
laboral:

Grazas ao persoal de administración e servizos da
Universidade da Coruña, ao persoal funcionario
e laboral, somos capaces de desenvolver
adecuadamente as funcións de xestión, apoio,
asistencia e asesoramento para a prestación dos
servizos universitarios apoiando os nosos fins.

2019/2020
Catedrático/a de Escola Universitaria
Catedrático/a de Universidade
Profesor/a Asociado/a

O persoal docente e investigador que se encarga das
tarefas da Universidade da Coruña está composto por
funcionarios e funcionarias dos equipos docentes da
universidade e polo persoal contratado e dedicado á
docencia de calidade dentro do Espazo Europeo de
Educación Superior.

Profesor/a Asociado/a de CC de Saúde
Profesor/a Colaborador/a
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
Profesor/a Lector/a
Profesor/a Substituto/a
Profesor/a Titular de Escola Universitaria
Profesor/a Titular de Universidade
Outros/as*

714

PDI por
tipo de
persoal

690

700

689

27
164
191
2
38
199
5
169
92
415
20

725

694

4

4

4

2017 · 2018

2018 · 2019

2019 · 2020

Funcionario
Eventual
Laboral
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1.4.
Xestión dos recursos
económicos
Impulsamos o uso eficiente dos recursos para un desenvolvemento sostible innovador e que impulse a transformación social. O noso método de éxito baséase no apoio,
a unión e a igualdade de oportunidades. Neste sentido,
contamos cunha gran experiencia implementando o
noso modelo de xestión, conseguindo premios que o
acreditan.
Os logros que nos propoñemos contan cun orzamento
elaborado e medido en función das nosas necesidades,
axustados á realidade de cada momento para conseguir
as nosas metas nun contexto marcado por constantes
cambios onde a adaptación é un piar fundamental.

Gastos por procedencia

2018
14%

75%

11%

1%

13%

1%

2019
13%

73%

13%

72%

2020
14%

1%

Tasas, precios públicos e outros
Transferencias correntes
Transferencias de capital
Outros
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O NOSO COMPROMISO COA
SAÚDE E A XESTIÓN DA CRISE
PROVOCADA POLA COVID-19
Na UDC estendemos o noso compromiso
coa saúde e a seguridade a todas as nosas
actuacións. Ademais, a situación sanitaria
que estamos a vivir pon máis en valor a
necesidade de promover as actividades relacionadas coa innovación e investigación.
Principalmente, durante a etapa de confinamento traballamos para continuar ofrecendo todos os nosos servizos á comunidade universitaria, maioritariamente de
forma telemática. Neste sentido, continua-

34

mos estando comprometidos cos servizos
de investigación e a actividade que levan
a cabo día a día os nosos investigadores no
ámbito da saúde.
Co impulso da investigación e innovación
en saúde posicionámonos de forma efectiva nunha época marcada pola crise sanitaria derivada da COVID-19. Neste sentido,
como membros da nosa comunidade universitaria continuamos apoiando ao estudantado, así como a toda a sociedade.
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2.1.
Servizos de apoio a
estudantes durante
a crise sociosanitaria
Durante o comezo e a evolución da pandemia unha das
nosas prioridades foi garantir o acceso aos servizos universitarios a todos os estudantes da UDC, velando sempre pola igualdade de oportunidades.
As accións levadas a cabo están dirixidas a toda a comunidade universitaria, pero debido á situación sanitaria xerada pola COVID-19 e o impacto socioeconóímico que
xerou, puxemos especial atención en apoiar aos estudantes máis vulnerables e con maior risco de exclusión.
Por este motivo, desde a UDC desenvolvemos un Plan de
Apoio ao estudantado a través de medidas como a flexibilización das normas de permanencia para as persoas
afectadas pola pandemia ou a modificación do calendario de pago de matrícula, entre outras.

■ Modificación do calendario de pago
fraccionado dos prezos públicos da matrícula.
Aprazamos o cuarto prazo de pago dos prezos
públicos de matrícula correspondente aos
meses de marzo e abril.
■ Adaptación do procedemento das guías
docentes. Modificamos as guías docentes
para acomodar as actividades académicas
á suspensión temporal das actividades
académicas presenciais debido á situación
xerada polo coronavirus.
■ Adaptación do procedemento das prácticas
curriculares e extracurriculares. Modificamos
o procedemento establecido para as prácticas
curriculares e extracurriculares previstas
para acomodar as actividades académicas
á suspensión temporal das actividades
universitarias presenciais debido á situación
xerada polo coronavirus.
■ Regulación da matrícula do alumnado en
programas de mobilidade. Xestionamos as
matrículas do estudantado que solicita retorno
á actividade académica da UDC debido á
situación xerada polo coronavirus.
■ Zonas wifi. Habilitamos espazos (instalacións
propias, instalacións doutras universidades e
aulas da Rede CeMIT) co obxectivo de que os
estudantes con dificultades tecnolóxicas poidan
realizar os exames de forma telemática.

Ademais, tamén puxemos o foco de actuación en materia de xestión de axudas, fondos recibidos e apoio económico a estudantes.
■ Convocatoria extraordinaria de axudas para
o alumnado. Realizamos unha convocatoria
extraordinaria de axudas, debido á situación
xerada polo coronavirus, principalmente:
Asegurar o acceso de todo o estudantado
ao ensino a distancia. Axudas para facilitar
o acceso aos servizos da internet cun apoio
máximo de 40 euros por estudante.
Aliviar a carga económica das familias
debido aos estudos universitarios. Axuda
por situación de dificultade económica
con importes máximos entre 200 e 300
euros en función das titulacións cursadas.

Igualmente, co obxectivo de continuar as actividades
da Universidade dentro das posibilidades, inicialmente
o 23 e 24 de abril realizamos Xornadas de Portas Abertas Virtuais para ensinar as nosas titulacións aos futuros
estudantes interesados en formarse academicamente
na UDC. Debido ao éxito das xornadas, repetíronse o 14
e 15 de xullo.

7.400

visitas
rexistradas.

#PorTieParaTi

79.000

72

euros destinados.

axudas para facilitar o acceso a internet.

242

36

“A nosa prioridade foi acompañar
a todos os estudantes de forma
que puidesen acceder aos servizos
universitarios en igualdade de
oportunidades.”

axudas para o pago da matrícula.
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Por outra banda, dentro da colaboración interuniversitaria, desde a UDC adherímonos ao plan de apoio ao
alumnado durante o estado de alarma impulsado polo
Grupo 9 (G-9) de Universidades.

2.2.
A nosa aposta pola
investigación no ámbito
sanitario

G-9 de Universidades
■ Universidade de Cantabria

A innovación e a investigación sanitaria son dous mecanismos esenciais para superar a pandemia xerada pola
COVID-19 e, ademais, saír reforzados desta situación contribuíndo ao desenvolvemento da sociedade.

■ Universidade de Castela a Mancha
■ Universidade de Extremadura
■ Universitat de Les Illes Balears

Deste xeito, o ámbito universitario como polo de investigación, xeración de coñecemento e transferencia, empúxanos a posicionarnos como impulsores do avance
científico en materia de saúde e desenvolvemento clínico-sanitario.

■ Universidade da Rioxa
■ Universidade de Oviedo

“A innovación e a investigación
sanitaria son factores chave
para o desenvolvemento da
sociedade e poder superar con
maior fortaleza a pandemia da
COVID-19.”

■ Universidade do País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea
■ Universidade Pública de Navarra

Innovación e investigación
contra a COVID-19

■ Universidade de Zaragoza
■ Universidade de Burgos
■ Universidade da Coruña.

Neste marco de promoción da investigación, queremos
destacar proxectos e estudos innovadores que axudan
a afrontar a crise sanitaria e que, ademais, contaron coa
participación de investigadores ou grupos de investigación da nosa universidade:
Este plan persegue axudar aos alumnos de universidades públicas que residían durante o estado de alarma
nunha Comunidade Autónoma diferente da universidade na que está matriculado.

Prácticamente

400

estudantes da UDC poden
beneficiarse do acordo.

Na medida do posible, as citadas universidades ofrecen
apoio ao estudantado en actividades non presenciais da
mesma forma que aos seus estudantes propios.
Conscientes do contexto de dificultade que xerou para
todas as persoas pertencentes á comunidade universitaria o desenvolvemento normal das actividades, desde a
UDC puxemos ao dispor da mesma os recursos necesarios cando fose posible.
Neste sentido, facilitamos aulas e espazos con conexión
a servizos da internet para o alumnado que tivese dificultades para acceder aos mesmos e, desta forma, poder
realizar os exames en igualdade de oportunidades.
Ademais, para evitar desprazamentos e a mobilidade, facilitamos a realización da matrícula da ABAU de forma
telemática nunha páxina específica da nosa Universidade. No mesmo sentido, durante o confinamento puxemos ao dispor da comunidade universitaria recursos docentes e científicos en aberto co obxectivo de facilitar o
acceso a distancia para todas as persoas.

Xeo-enquisas.

Reposicionamento de fármacos.

A través dunha ferramenta de desenvolvemento propio, Emapic, o
laboratorio da UDC CartoLAB impulsou diferentes iniciativas baseadas na recollida de datos xeolocalizados que permite elaborar mapas
en diferentes liñas de investigación
sobre a COVID-19 ou movementos
como #YoMeQuedoEnCasa.

Proxecto de investigación que persegue o obxectivo de atopar fármacos que xa están no mercado e poidan ser efectivos contra a COVID-19.

Incidencia do tecnoestrés.

Estratexias de menor impacto
psicolóxico.

Estudo da incidencia do tecnoestrés
derivado da situación de teletraballo
medido nos diferentes colectivos da
comunidade universitaria.
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Estudo que pretende atopar diferentes estratexias de menor impacto psicolóxico para previr o contaxio
da COVID-19, debido á rápida evolución da pandemia e a alteración
das rutinas diarias.
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Tensión de proxenitores.

Hábitos deportivos.

Repercusións psicosociais.

Investigación sobre o benestar e a
tensión das nais e os pais durante
o confinamento derivado da pandemia da COVID-19, identificando
as posibles implicacións na súa calidade de vida.

Análise dos hábitos deportivos, a
través dunha enquisa a 2.500 participantes, que investiga o efecto do
confinamento sobre o consumo da
actividade física vía en liña.

Proxecto de investigación, en colaboración con investigadores da
Universidade Nacional Maior de
San Marcos (Lima, Perú), que persegue verificar as repercusións
psicosociais de persoas de diferentes países fronte á pandemia da
COVID-19. Desta forma, estúdase o
comportamento de diferentes sociedades e culturas fronte a unha
situación de alarma similar.

Mellora da habitabilidade.
Servizo gratuíto de asistencia á cidadanía para a mellora da habitabilidade dos fogares polo confinamento.

Comunicación e a crise do
coronavirus.
Estudo liderado por unha investigadora da UDC que se plasma na
publicación dun artigo científico
que analiza a comunicación e a crise do coronavirus en España.

“A situación do emprendemento en Galicia ante a crise da COVID-19”.

■ “O futuro do traballo e a COVID-19: o
momento da verdade”. Conferencia
organizada polo Consello Social da
Universidade da Coruña co obxectivo de
ofrecer unha visión xeral de como a crise
actual pode afectar as contornas de traballo.
Abórdanse cuestións como cales son as novas
formas de traballar ou que perfís destacarán.
■ “Como mellorar a calidade do aire urbano?
e que aprendemos na crise da COVID-19
respecto diso?”. Conferencia organizada pola
agrupación estratéxica CICA- INIBIC sobre a
calidade do aire urbano e a crise da COVID-19.
■ After- Covid19: O papel da enxeñería civil e
da edificación nun novo escenario. Xornada
organizada polo CITEEC na que persoas
investigadoras da UDC comentarán as
consecuencias da crise sanitaria no ámbito da
enxeñería civil e da edificación.

Estudo realizado coa participación
dunha profesora da UDC no que
se expón a preocupación polo emprego no sector empresarial galego, cifrando nun 40% a parálise da
actividade durante a pandemia da
COVID-19.

Pautas para reducir o contaxio.

Monitoraxe.

Impacto sobre o turismo.

Artigo que reúne unha serie de recomendacións prácticas co obxectivo de reducir o contaxio de COVID-19 entre socorristas.

Monitoraxe da carga viral de SARSCoV-2 nas diferentes fraccións de
augas residuais e lodos da planta
de EDAR BENS SA no transcurso
da epidemia da COVID-19. O obxectivo principal é elaborar un modelo
matemático que actúe como sentinela e poida predicir novos gromos.

Análise da situación creada pola
COVID-19 e o seu impacto sobre os
principais axentes turísticos da cidade da Coruña. Análise do efecto
a curto e longo prazo desde a perspectiva dos principais grupos de
interese (visión económica, social e
ambiental).
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Ademais, persoas investigadoras da UDC tamén participaron en eventos internacionais en relación coa COVID-19, así como a realización de eventos e xornadas
desde a universidade:
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Centros de investigación, eixos
de innovación en sanidade
A necesidade de reforzar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico outorga un papel relevante aos
nosos centros de investigación, de forma que a través
das súas actuacións e colaboracións facilitan o progreso da comunidade universitaria nun contexto marcado
polo desenvolvemento da pandemia.

CITIC
Neste sentido, o CITIC puxo as súas capacidades ao dispor das institucións e, ademais, participou en diferentes
proxectos nacionais e internacionais.

Ademais, como feito relevante, conseguiuse o
apoio da Axencia Galega de Innovación ( GAIN)
para tres proxectos de investigación na loita contra a COVID-19. Desta forma, o CITIC posicionouse
como o Centro de Investigación do Sistema Universitario Gallego (SUG) coa concentración máis
alta de proxectos financiados.

Proxectos de investigación
■ Cooperative Forecasting (ForeCoop).
Desenvolvemento dunha ferramenta
web que permite monitorar e predicir o
desenvolvemento da pandemia a través
de datos relacionados con contaxios,
falecementos, hospitalizados, etc. Este proxecto
logrou o financiamento do Fondo Supera
COVID-19.

■ Predición da estrutura de proteínas de SARSCoV-2 con técnicas de Intelixencia Artificial.
■ Proxecto ciencia e enxeñería de datos para
a avaliación, predición poboacional e
personalizada da evolución da enfermidade
da COVID-19.
■ Intelixencia Artificial vs COVID-19: Melloras
na detección, avaliación e seguimento
personalizado dos afectados.

■ HospFastLearn.
■ CoDat (COVID-19 Database).
■ Detección temperá. Seguimento do estado
de saúde das persoas maiores con tecnoloxías
wearables para a detección temperá de
contaxio por COVID-19.
■ viaDBG. Caracterización de cuasiespecies virais.
■ Miopía fase 2. Monitoraxe do impacto da
pandemia da COVID-19 no estado anímico e a
opinión pública da sociedade dixital.
■ DCOVID-19 (Drugs for COVID-19). Búsqueda
teórica de fármacos ou combinacións contra
a COVID-19 usando química computacional,
quimioinformática/bioinformática e Machine
Learning.
■ COVIDLOC. Motor multitecnoloxía para
a localización de cidadáns afectados por
COVID-19.
■ Diagnóstico COVID-19. Proxecto centrado
no desenvolvemento dun sistema de test de
detección do coronavirus en mostras de cultivo
nasofarínxeo e en plasma.

Eventos
■ Hackathon #EUvsVirus. Evento impulsado polo
Consello Europeo de Innovación que contou
coa presenza de varios investigadores da nosa
universidade e que busca a xeración de ideas
para axudar á recuperación de Europa unha vez
superada a pandemia..

Distincións
O investigador do CITIC Ricardo Cao foi nomeado presidente do Comité de expertos de Acción Matemática
contra o Coronavirus. Esta iniciativa creouse coa finalidade de axudar ao Goberno de España na procura de
solucións efectivas fronte á crise sanitaria derivada da
pandemia.

Accións solidarias
■ Teleformación en colaboración con entidades
sen ánimo de lucro.
■ Doazón de máscaras realizadas mediante
impresora 3D.
■ Doazón de pantallas pediátricas de protección
individual.

■ VirionBreak. Cálculo dinámico da cápside
do SARS- CoV-2 para á súa destrución por
resonancia. Proxecto seleccionado polo
Instituto de Saúde Carlos III na convocatoria
de estudos sobre a COVID-19 que persegue
elaborar estratexias para destruír a cuberta
proteica do virus, cápside, e desta forma deter a
infección.
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CICA
Desde o CICA desenvolvéronse proxectos vinculados á
loita contra o coronavirus, pero tamén se colaborou noutros proxectos de investigación en diversos campos das
ciencias da saúde. Neste sentido, contaron en conxunto
cun orzamento de máis de 2,5 millóns de euros. Ademais, no seu desenvolvemento colaboraron máis de 80
investigadores.

+ 2,5
de

millóns de euros

+ 80
de

investigadores

Investigación sanitaria.
Eixo estratéxico de avance
científico
No noso exercicio de promoción da investigación, desde
a UDC traballamos no estudo, análise e transferencia de
resultados relacionados coa saúde e actividades sanitarias máis aló das vinculadas á COVID-19. Neste sentido,
destacamos os seguintes proxectos de investigación levados a cabo no seo da nosa universidade.

Asistencia técnica
■ Supramolecular Engineering of biologically
inspired peptide nanostructures (SENSE).
Desenvolvemento de sistemas sintéticos con
comportamento responsivo a estímulos que
abran novas posibilidades para a creación
de arquitecturas artificiais, que imiten as
estruturas proteínicas naturais.
■ Produción dirixida de XOS para distintas
aplicacións alimentarias mediante tecnoloxías
encimáticas innovadoras. RETOS.
■ Deseño e síntese de proteínas recombinantes
superficiais quiméricas do virus SARS- CoV-2
para a produción dunha vacina en fermentos.
■ Criogeles activados por xenes para reparación
de cartilaxe (CRYO-GAM).
■ Vesículas extracelulares pequenas: unha nova
ferramenta terapéutica para o tratamento da
artrose.
■ Células nai pluripotentes inducidas (iPs) como
modelo de artrose de mans.
■ Axentes de contraste par IRM baseados en
Fe(III) para a detección de cancro de mama
(FeBre).
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■ Plataformas Innovadoras para Aplicacións
Radiofarmacéuticas (OPTIMAL).

■ Apoio técnico para o servizo de asesoría ao
sistema de vixilancia das enfermidades crónicas
de Galicia (SVEC-G).

■ Estudo teórico sobre a inactivación de
Escherichia coli do efluente da EDAR de Ribeira
mediante cloración.

■ Descubrimento de antitumorais innovadores
dirixidos contra dianas oncolóxicas: sistema
topoisomerasa e regulación da resposta inmune.

■ Apoio técnico para o servizo de asesoría ao
sistema de vixilancia das enfermidades crónicas
de Galicia (SVEC-G) fase 3.

■ Informe de lesións e patoloxías derivadas do
chan e a estrutura portante, incluíndo posibles
solucións de reparación das partes sometidas a
exame da Urbanización Pardal.

■ Procura de interaccións HMGB- lncRNAs útiles
no diagnóstico de cancro de ovario.

■ Apoio técnico para o servizo de asesoría ao
sistema de vixilancia das enfermidades crónicas
de Galicia (SVEC-G) fase 4.

■ Development of new antimicrobial strategies in
Streptococcus pneumoniae based on targeting
LCP protein family by the use of affybodies.

■ Asesoramento para a atención psicolóxica a
profesionais, menores e familias no contexto do
sistema de protección á infancia.

■ NEODIANAR. Novas dianas terapéuticas
implicadas na progresión tumoral e a resistencia
a fármacos en cancro de próstata e de colon.
■ Estudo xenético e epixenético do tratamento
hormonal cruzado nunha poboación transexual:
Un estudo lonxitudinal.
■ Estudo de factores de risco xenético implicados
no desenvolvemento de fraxilidade en persoas
maiores.
■ Relación entre marcadores hormonais de control
da inxesta e gasto metabólico. Efecto do balance
enerxético negativo e a modificación de GH.
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Contrato apoio técnico

Contrato de investigación

■ Avaliación e tratamento terapéutico de
menores en situación de risco ou desamparo.

■ Asesoramento para implantación terapia
ocupacional e centro xeriátrico.

■ Desenvolvemento e evolución da suite
de servizos e ferramentas tecnolóxicas
Mediacoach.

■ Asesoramento en xestión de
documentación científica sobre
información xenética relacionada con
cardiopatías familiares.

■ Avaliación da condición física e de variables
biomecánicas e a planificación e supervisión do
adestramento dos seus clientes.
■ Investigación e desenvolvemento dun sistema
móvil de xeración de ondas para correntes de
electro-estimulación.
■ Estudo pasos: actividade física, sedentarismo e
obesidade en mozos españois.
■ Apoio metodolóxico á investigación biomédica.
■ Asesoramento médico no ámbito do exercicio, a
saúde e as patoloxías.
■ Dirección de traballos fin de máster no máster
universitario en neuropsicoloxía e educación.
■ Asesoramento en podoloxía.
■ Ocupando a tarde, lecer saudable a través dos
cans.
■ Formación, supervisión e avaliación do servizo
de intervención terapéutica e rehabilitadora do
Goberno de Cantabria.
■ Procedemento e dispositivo de medida de
hemoglobina SEG EF19 pertencente á empresa
instrumentación e oftalmoloxía Insoft S.L.
■ Procedemento e dispositivo de medida de
hemoglobina SEG EF18 pertencente á empresa
instrumentación e oftalmoloxía Insoft S.L.
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■ Análise económica dos servizos prestados
polos centros comunitarios Casas dá
Mariña e Manuela Pérez Sequeiros do
Concello de Narón.
■ Estudos de investigación en podoloxía
(EIP).
■ Evidencia científica en podoloxía:
investigación + transferencia + innovación
(ECPITP).
■ Asesoramento en investigación e
desenvolvemento para xestión de imaxe
médica dixital.

■ Asesoramento en ortopodoloxía integral,
biomecánica e patoloxía podolóxica.
■ Avances na xestión integrada do sistema de
saneamento da aglomeración da Coruña.
■ Estudos de investigación, innovación e
transferencia en podoloxía (EIITP).
■ Desenvolvemento da ferramenta de
planificación para os servizos de radioterapia de
Galicia.
■ Desenvolvemento e validación dunha
metodoloxía de detección e cálculo de núcleos
celulares en imaxes histopatolóxicas tinguidas
por hematoxilina e eosina e almacenadas
nunha estrutura DICOM WSI.

Proxecto colaborativo
■ Integrated approach on the fate of Microplastics.
Mellora da comprensión dos mecanismos de
degradación que afectan aos microplásticos en
condicións ambientais.
■ Desenvolvemento dixital do servizo de
reumatoloxía do CHUAC.
■ Mellora dixital do servizo de reumatoloxía do
CHUAC.

■ Avaliación de pacientes con DMAE húmida
mediante visión artificial.
■ Monitoraxe e sensorización de contaminantes
orgánicos emerxentes en Edar Bens S.A. (
BENS- REWAPO_2)
■ Segunda fase da monitoraxe do virus SARSCOV-2 nas instalacións xestionadas por Edar
Bens S.A.

■ Nova plataforma en liña para a xestión e
compartición de datos relativos á diabetes
pertencente á empresa Roche Diabetes
Care S.L.
■ Asesoramento no deseño e creación
dunha ferramenta metodolóxica para
a identificación e o control da situación
de contaxio do coronavirus no deporte
galego.
■ Asesoramento en coordinación asistencial,
docente e investigadora en procesos de
fisioterapia.
■ Plan director do turismo de Galicia fronte
á COVID-19.

47

Memoria de Responsabilidade Social UDC 19-20

Vida saudable proxectada
a toda a comunidade
universitaria.
UDC Saudable
A UDC é unha contorna que protexe e favorece a saúde,
promovendo coñecementos e habilidades orientadas
cara aos estudantes e traballadores, guiándoos nun estilo de vida máis saudable. Ademais de ser un motor de
investigación e formación de profesionais futuros, é unha
contorna onde interactúan os factores ambientais, organizativos e persoais que afectan o benestar e a saúde.
En 2014 o Consello de Goberno da Universidade da
Coruña, aproba a adhesión da organización de ensino
coruñés á Rede Española de Universidades Saudables
e créase a Oficina UDC Saudable e dúas comisións: Comisión Técnica e Comisión de Apoio. Este acordo supón
a elaboración dun proxecto de traballo que fomente a
saúde na cultura universitaria, nas súas políticas institucionais, estrutura, procesos e plans de estudo, identificando as necesidades da comunidade universitaria.
.

OBXECTIVOS:
Ser exemplo de saúde na sociedade no seu
conxunto.

■ Contornas universitarias que promovan a
saúde.
■ Incorporación nos plans de estudo
universitarios de formación en promoción da
saúde a nivel de grao e posgrao.

Desde a Universidade, queremos posicionarnos como
motor de liderado e referencia na transformación social.

Apoio aos servizos sanitarios
e ás persoas con necesidades
derivadas da COVID-19

■ Investigación en promoción da saúde.
■ Participación e colaboración entre os
organismos de saúde pública, as institucións
comunitarias e as universidades.
■ A oferta de servizos e actividades no
campus dirixidas a promocionar a saúde da
comunidade universitaria.

Como non podía ser doutra forma, desde a Universidade
da Coruña puxemos as nosas capacidades ao dispor da
institucións e sociedade en xeral. Desta forma, cedemos
ao Área Sanitaria á residencia “Elvira Bao” para o aloxamento temporal dos sanitarios que estiveron na loita
contra a COVID-19.

A UDC elabora todos os anos unha memoria UDC saudable na que se detallan as actividades realizadas nesta
liña. Implícanse algunhas facultades como a de Enfermería e Podoloxía e algunhas cátedras como a Cátedra
HM de Traumatoloxía do Deporte.

Así mesmo, doamos todo o material sanitario dispoñible
en centros docentes, centros de investigación e laboratorios. Ademais, desde a Escola de Deseño Industrial do
Campus de Ferrol fabricamos pantallas de protección
facial mediante impresoras 3D.

Na memoria anual descríbense actividades no marco
deste programa saudable, algunhas delas son:

Fomentar a investigación, a docencia e
o intercambio na área de Promoción da
Saúde.

■ A transmisión da “Declaración das Universidades
como Centros Promotores de Saúde”.

Promover e favorecer a cooperación
entre os organismos de saúde pública, as
institucións comunitarias e as universidades.

■ Participación na Campaña Mensaxe Saudable
Mensual da REUS (Rede Española de
Universidades Saudables).

Participar en proxectos internacionais e no
desenvolvemento de proxectos comúns coa
Rede.

■ Convocatoria do II “Reto da Froita” de REUS.

Fomentar e aumentar a oferta de
actividades relacionadas coa promoción da
saúde da comunidade universitaria.
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Acórdanse liñas estratéxicas para organizar o proxecto de universidade promotora de saúde:

2.3.
A colaboración
Universidade-Sociedade
como factor de impulso
contra a pandemia

■ Promoción de datas axendadas no calendario
por exemplo o 10 de febreiro Día internacional
dos Legumes.
■ Inicio da participación na I Edición do concurso
de imaxes: Reflicte a felicidade.

1.098

859

65.555

4.368

10

batas

calzas,
gorros
e paños
quirúrxicos

luvas

máscaras

solucións
hidroalcólicas
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Na mesma liña que os gobernos e autoridades sanitarias desde a UDC realizamos campañas de probas serolóxicas. Desta maneira, efectuamos un cribado masivo a todo o persoal que o solicite, tanto a persoas da
comunidade universitaria como a persoas empregadas
de empresas externas subcontratadas.
En total, realizáronse no seo da nosa Universidade máis
de 7.000 probas e, para iso, contamos con 19 profesionais de enfermería contratados, 33 alumnos e alumnas
da UDC e 16 persoas pertencentes ao noso persoal docente e investigador.
Así mesmo, impulsamos o Programa AFRONTEMOS
21 para dar cobertura a todas as necesidades das
persoas no contexto da pandemia. Por medio deste
programa ofrecemos atención psicolóxica a toda a
comunidade universitaria a través de sesións en liña e
sesións presenciais.

“Puxemos os nosos recursos ao dispor
das autoridades competentes co
obxectivo de colaborar e apoiar na
xestión da crise sociosanitaria xerada
pola pandemia.”
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Voluntariado
Contamos con persoas voluntarias da nosa universidade co obxectivo de axudar ás persoas con necesidades
específicas ou dificultades concretas. Para alcanzar as
metas propostas establecemos colaboracións co Concello da Coruña e con Cruz Vermella:
■ Voluntariado en colaboración co Concello da
Coruña para facer recados a persoas en situación
de especial vulnerabilidade ou mobilidade
reducida e, ademais, acompañar telefonicamente
ás persoas que se atopen en situación de soidade.
■ Voluntariado en colaboración con Cruz Vermella
para facer compras a persoas en situación de
vulnerabilidade fronte a COVID-19, sempre baixo
as medidas de seguridade para evitar contaxios.

Servizos universitarios
■ Algunhas bibliotecas universitarias elaboraron
páxinas web, blogues ou pequenos portais que
recompilan ligazóns directas a contidos, titoriais
e servizos de interese para os usuarios durante a
crise do coronavirus.

■ Servizos na biblioteca durante a crise da COVID-19.
■ Abrimos unha canle de deportes en UDCTV con
vídeos en aberto destinados a todos os públicos
para facer actividade física na casa.

Colaboración coa comunidade
Desde a UDC queremos impulsar o desenvolvemento das comunidades e ofrecer o noso apoio durante a
crise socioeconómica xerada pola COVID-19. Por este
motivo, a comunidade universitaria leva a cabo accións
que buscan achegar facilidades ao desenvolvemento
social da nosa contorna máis próxima.
Antigos alumnos da UDC que forman parte dunha empresa aloxada no Viveiro de empresas da nosa universidade, puxeron en marcha unha iniciativa de apoio ao
pequeno comercio e aos autónomos de Galicia. Esta iniciativa permitía comprar produtos e servizos durante o
estado de alarma e o confinamento para poder consumilos ou usalos cando volvan abrir os establecementos.
Por outra banda, tamén no marco de apoio ás comunidades, a Escola de Arquitectura da UDC ofrece un servizo gratuíto de asistencia para a mellora da habitabilidade dos fogares durante o confinamento.
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2.4.
O noso compromiso coa
continuidade dos servizos
O desenvolvemento do curso universitario 2019-2020
estivo marcado pola situación derivada da pandemia
da COVID-19. O coronavirus provocou un escenario de
crise sanitaria que repercutiu directamente sobre o
desenvolvemento normal de todas as actividades da
sociedade, incluídas as actividades universitarias de docencia e investigación.
Desde a UDC actuamos con prudencia, pero en base
á urxencia que requiría a situación vivida. Por iso, actuamos con dilixencia constituíndo un Comité de seguimento da COVID-19, establecendo un Plan de continxencia e, posteriormente, suspendendo as clases
presenciais desde o día 13 de marzo, seguindo as directrices establecidas polas autoridades competentes.
Unha vez establecidos os primeiros pasos, co fin de salvagardar a saúde e seguridade de todas as persoas pertencentes á comunidade universitaria, establecemos
como prioritario traballar para poder dar continuidade
aos servizos e garantir a finalización do curso. En todo
caso, sempre tendo en conta a elevada incerteza do panorama establecido pola crise da COVID-19.
Neste sentido, nun primeiro momento, pechamos as
instalacións universitarias ao público suspendendo a
docencia presencial, dando continuidade aos servizos
administrativos baixo disposicións extraordinarias que
tiveron en conta tanto o ámbito laboral como persoal e
priorizando a modalidade de traballo telemática cando
sexa posible.

“Depositamos todos os nosos esforzos
en posibilitar a continuidade dos
nosos servizos e, en particular, a
finalización dos estudos garantindo a
calidade dos mesmos”.

En calquera caso, desde a UDC traballamos
para garantir os seguintes servizos esenciais:
■ Docencia presencial.
■ Seguridade e limpeza de edificios e
instalacións.
■ Residencias.

Co inicio do estado de alarma, o teletraballo foi a disposición prioritaria para poder continuar na medida do
posible coa realización das actividades docentes, investigadoras, de transferencia e de xestión levadas a cabo
tanto polo PDI como o PAS.

Impulsamos a continuidade dun novo
curso mediante a adaptación a un
novo panorama e a ilusión de manter a
impartición dunha educación de calidade.

Da mesma forma, desde a universidade en colaboración cos organismos competentes, depositamos os
nosos esforzos en garantir a calidade da docencia mediante medidas que nos permitiron concluír o curso
2019-2020. Así, as persoas docentes da nosa universidade impartiron as clases de forma telemática, garantindo a docencia non presencial sempre que fose posible.

O comezo dun novo curso baixo as circunstancias excepcionais que rodean o escenario xerado pola pandemia do coronavirus, supuxo grandes retos, pero tamén
novas oportunidades de continuar medrando e mantendo unha organización académica única.

Para iso, toda a documentación e material necesario
foi facilitado en formato dixital accesible. Ademais, os
contidos das materias foron adaptados aos novos tempos marcados por unha situación excepcional. Neste
sentido, as avaliacións realizáronse de forma virtual, garantindo a igualdade de acceso e oportunidades para
toda a comunidade universitaria. Cando a realización
telemática das avaliacións non foi posible por, na súa
maioría, o compoñente práctico da actividade docente, esta non foi computada trasladando o seu reforzo a
cursos posteriores.

■ Goberno e dirección.
■ Prevención de riscos.
■ Tecnoloxías da información e da
comunicación.
■ Pago a provedores.
■ Retribucións e cotizacións sociais.
■ Atención telefónica.

Desde a UDC ofrecemos e
impartimos teleformación a través
de diferentes recursos formativos,
así como celebrado diversos
eventos, co obxectivo de que os
nosos profesionais continuasen
realizando o seu traballo de forma
eficiente e coa mesma calidade.

A nosa prioridade foi, e segue sendo, a volta da comunidade universitaria de forma segura velando en todo
momento pola saúde de todas as persoas. Por este motivo, traballamos en profundidade nas medidas que
permitan garantir a máxima seguridade:
■ Docencia baixo circunstancias especiais. Na
universidade traballamos na volta ás aulas en
modalidade presencial con distanciamento
social enmarcada nun escenario con elevada
incerteza. Por iso, establecemos a probabilidade
dun marco de docencia mixta onde se
alterne o ensino académico presencial coa
non presencial. Ademais, introducimos nas
guías docentes un plan de continxencia que
prevén e facilita as actuacións nun marco de
non presencialidade debido a novos brotes no
desenvolvemento da pandemia
■ Foco nas medidas hixiénicas. Coa finalidade
de manter e salvagardar a saúde e seguridade
de toda a comunidade universitaria,
elaboramos un plan para reforzar a limpeza e
desinfección dos nosos edificios e instalacións,
tanto de forma previa ao comezo do curso
universitario como durante o desenvolvemento
do mesmo. Desta forma, ofrecemos apoio
e asesoramento aos estudantes, PDI e PAS,
incluíndo soporte mediante competencias
dixitais.
■ Formación en competencias dixitais. Para
promover a adaptación ás novas necesidades,
impulsamos a formación en competencias
dixitais a través de tres modalidades: cursos
autoformativos, seminarios en liña e rede de
asesores/ as de teleformación.
■ Adecuación dos postos de traballo. Baixo
a coordinación do Servizo de Prevención de
Riscos Laborais da UDC, acondicionáronse e
adaptaron os postos de traballo do noso PDI
e PAS para facilitar a volta e establecendo
medidas en función de diferentes escenarios de
exposición ao risco.
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Axudas e colaboración institucional
para seguir avanzando
A nosa Universidade colaborou coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación no marco do Sistema Universitario Gallego co obxectivo
de establecer os convenios necesarios para canalizar fondos que permitan realizar accións que
fortalezan a nosa posición debido á situación xerada pola pandemia.
Recibimos desde a Xunta de Galicia máis de
850.000 euros para impulsar actuacións neste
contexto. Ademais, a través do Fondo COVID-19
do Goberno Central, púxose ao dispor da UDC
fondos por valor de máis de 3 millóns de euros.
Estes fondos diríxense principalmente para a
realización de actuacións ao redor dos seguintes
eixos:
Prevención e control sanitario.
Dixitalización reforzada.
Actuación en infraestruturas menores.

A crise sanitaria da COVID-19 xerou un impacto a nivel socioeconómico, obrigando a adaptarnos e impulsar medidas que nos permitan
realizar unha xestión económica eficiente e
reestruturar as partidas orzamentarias.

Para mitigar os efectos da crise da COVID-19, desde a
UDC xestionamos diferentes medidas en colaboración
cos organismos competentes. Neste sentido, destacamos o impulso de procesos de administración electrónica, medidas fiscais excepcionais que se centran principalmente en aspectos sobre o IVE e aprazamento das
cotas de amortización dos parques tecnolóxicos.
Por outra banda, a pandemia tivo un impacto relevante na xestión orzamentaria. Desta forma, repercutiu directamente nunha perda de ingresos o que conlevou
a unha contención necesaria do gasto. Este axuste orzamentario viuse aliviado polas axudas das administracións competentes e o aforro derivado de medidas fiscais e financeiras favorables.

A dixitalización como
oportunidade de adaptación a
unha nova contorna
O contexto socioeconómico xerado pola COVID-19
acelerou a transformación dixital da sociedade no seu
conxunto e, por tanto, as universidades non son alleas a
este proceso. Por este motivo, desde a UDC traballamos
para ser un motor de transformación e adaptarnos ás
novas demandas sociais e a unha nova contorna máis
dixital.
A través das iniciativas desenvolvidas, impulsamos actuacións que camiñan cara á transformación dixital e
a protección social e ambiental. As ferramentas tecnolóxicas e sanitarias adquiren unha maior relevancia para
o desenvolvemento de todas as actuacións vinculadas
ás necesidades da comunidade universitaria.

Dixitalización da actividade
universitaria
Co obxectivo de continuar cos servizos universitarios,
impulsamos plataformas para facilitar o acceso a servizos de teleformación e posto ao dispor do PDI e PAS,
plataformas de teletraballo para posibilitar a realización
eficiente das súas funcións a distancia.
Neste sentido, impulsamos a administración electrónica para todas as xestións administrativas necesarias, así
como ferramentas dixitais tanto para completar o ensino presencial como para ofrecer novas formacións en
competencias dixitais, teleformación e/ou teletraballo.
Ademais, tamén creamos unha páxina web onde facilitamos toda a información relativa á crise do coronavirus,
onde recollemos os plans de continxencia dos centros
e a información necesaria para seguir a evolución dos
servizos debido á pandemia. Desta forma, para facilitar
a xestión da citada crise creamos un espazo específico
onde se centraliza toda a información sanitaria e a normativa relacionada, de forma que calquera persoa da
comunidade universitaria teña a posibilidade de estar
informado da situación actual.

Actividade física e saúde na casa
Promovemos a saúde e o benestar de toda a comunidade universitaria e por iso, desenvolvemos servizos de
actividade física para que todas as persoas, durante as
etapas de confinamento, poidan continuar realizándoa
desde os seus domicilios adaptándose ás necesidades
persoais.
Ademais, puxemos a disposición unha canle de deportes con vídeos en aberto destinado a todos os públicos
para seguir favorecendo a actividade física.
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A COLABORACIÓN
UNIVERSIDADE-EMPRESA
COMO OBXECTIVO CHAVE
A alianza que se crea entre a universidade e a empresa é unha oportunidade de
desenvolvemento socioeconómico. Neste
marco créanse as cátedras, que permiten
levar a cabo accións específicas de formación, divulgación, de transferencia de coñecemento e de investigación nas áreas
de interese común para a empresa e a
Universidade. As cátedras constitúense a
través dun convenio no marco regulatorio
correspondente, establecendo uns obxectivos que dan reposta ás necesidades das
entidades que colaboran.
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As tendencias actuais inciden na necesidade de fortalecer as relacións entre entidades público-privadas. Estas colaboracións teñen que ser o motor de creación e
crecemento dos procesos de innovación e
transformación dixital, promovidos polos
estímulos económicos e sociais da nosa
contorna.

3
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3.1.
As Cátedras Universidade-Empresa na UDC
Cátedra ALDABA WIB
A Cátedra ALDABA WIB: Women, ICT & Business nace
2019 coa vocación de converterse nun espazo para promover a participación das mulleres no desenvolvemento das TIC.
Ademais, fomenta a difusión das contribucións das TIC
na mellora dos servizos sociais, culturais e da saúde.

OBXECTIVO:
Potenciar e enriquecer o progreso das TIC

Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos
En 2017 créase a Cátedra Cosme Álvarez dos Ríos en
colaboración con Navantia. A cátedra nace co fin de fomentar o intercambio de experiencias nos campos da
docencia, a investigación e a cultura en xeral.

OBXECTIVOS:

As liñas de traballo establecidas tratan de iniciativas e
proxectos relacionados cos sectores naval e industrial, así
como cos sistemas asociados a ambos sectores.

Estimular a investigación e a transferencia
no ámbito da Enxeñería Naval e Industrial
e os sistemas asociados entre ambas
institucións.

No marco desta cátedra ofrécese un plan de bolsas para
os alumnos da UDC que realicen as prácticas en Navantia. Ademais, mantén relación coas Universidades de Cádiz, a Politécnica de Cartaxena, e a Politécnica de Madrid.

Colaborar no deseño e impartición de
programas de formación permanente no
ámbito da Enxeñería.

Como responsables da xestión da cátedra por parte da
UDC atópase Dna. Ana Álvarez García, profesora da Escola Politécnica, e por parte da empresa D. Fernando Lago
Rodríguez, director de Enxeñería e Innovación de Navantia.

As principais actividades desenvolvidas
foron as seguintes:
■

Ciclo de 2 conferencias: “Una expedición
hacia el futuro con la inteligencia
artificial” e “La industria naval en la
eólica offshore”.

■

Convocatoria de dúas bolsas para a
realización de prácticas académicas
externas en Navantia.

■

Resolución da convocatoria do premio
á Innovación Navantia e accésit, para
traballos de finde máster, curso 2019/20.

■

Seguimento e reporte da interacción nas
redes sociais e das noticias publicadas.
Cátedra EMALCSA.

Promover as prácticas curriculares e
extracurriculares entre a UDC e Navantia.
Organizar foros de encontro entre a
Universidade e Navantia que permitan o
intercambio de coñecemento, experiencias
e inquietudes, con especial interese no
ámbito do Campus Industrial.
Premiar aos alumnos que destacasen en
actividades específicas relacionado cos
obxectivos de mutuo interese das dúas
partes.
Impulsar a colaboración entre as dúas
institucións para a presentación de
proxectos en concursos de ideas, prototipos
e similares de carácter internacional.
Apoiar e fomentar propostas e actividades
de I+D+i e a obtención de patentes.

17.600 euros
en bolsas.

2 beneficiarios

directos de bolsas.

2 persoas

traballando no proxecto.
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Cátedra EMALCSA

Cátedra Epifanio Campo

A Cátedra EMALCSA-UDC representa un marco de traballo entre ambas institucións que busca avanzar no coñecemento dos sistemas de auga urbana desde a visión
da sustentabilidade. A cátedra caracterízase pola súa
transversalidade, establecendo un valor diferencial na
auga como recurso.

Do convenio de colaboración da UDC e o Grupo RODONITA, asinado en novembro 2019, nace a Cátedra Epifanio Campo. Esta cátedra está adscrita á Escola Politécnica Superior no Campus Industrial de Ferrol, e a súa
creación está inspirada na filosofía de responsabilidade
ambiental e economía circular do innovador empresario Epifanio Campo.

OBXECTIVOS:
Coordinar a investigación e a transferencia
no ámbito de sistemas de auga urbana.
Destacar a colaboración EMALCSA- Persoal
investigador da UDC.
Avanzar na definición de estratexias e
metodoloxías.
Conseguir que os resultados e os produtos
desenvolvidos sitúen a EMALCSA como
referente.

Búscase a interacción entre experiencias no campo da
docencia, a investigación e a divulgación científica, involucradas co medio ambiente, a xestión de residuos e
a sustentabilidade.
Co fin de cumprir os obxectivos establécense as liñas
de traballo:

Desenvolvemento de iniciativas de
divulgación, formación e transferencia.

■ Desenvolvemento do Centro De Interpretación De
Residuos Industriais.

Promover e aumentar a oferta de prácticas
coa UDC.

■ Formación e divulgación.

Concretar foros de encontro entre a UDC e
EMALCSA.

■ Transferencia e investigación.

OBXECTIVOS:
A conceptualización, deseño e posta en
marcha do Centro de Interpretación de
Residuos Industriais, como meta estratéxica.
Avanzar na divulgación científica na
comunidade universitaria, escolar e
sociedade, sobre aspectos de xestión medio
ambiental relacionados coa recuperación e
valorización dos residuos industriais.

6 persoas

traballando no proxecto.

As actividades de planificación, seguimento e avaliación
da Cátedra serán realizadas por unha Comisión mixta,
órgano integrado por membros da Universidade da
Coruña e de RODONITA- medioambiente. Valóranse
futuras colaboracións con outras cátedras, adscritas á
Escola Politécnica Superior ou de temática similar, para
posibles actividades de interese común.

As actividades desenvolvidas dentro do programa foron as seguintes:
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■

Con carácter divulgativo: deseño dun logo para a cátedra, creación da páxina web e conta
de correo electrónico, preparación de material informativo da cátedra, redacción dunha lista
de colaboración para establecer contactos de interese e xestión da aparición nos medios de
comunicación.

■

Desenvolvemento da programación, deseño do espazo e elección dos materiais para a
conservación e adaptación da zona destinada para o Centro de Interpretación de Residuos
Industriais.

■

Reunións e encontros para o deseño do CIRI (Centro De Investigación De Residuos Industriais).

■

Borrador de proposta de premios para impulsar a participación da comunidade universitaria, nos
proxectos de investigación relacionados co tratamento dos residuos industriais.
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Cátedra Everis

Cátedra Fundación INADE

A cátedra Everis de Transformación Dixital establece un
vínculo entre a Universidade da Coruña e a empresa
Everis desde 2018, atopándose adscrita á Facultade de
Informática.

A Cátedra Fundación INADE de Xestión do Risco e o Seguro xorde do convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e Fundación INADE en 2015 iniciando
a súa actividade en 2016. Desde os seus inicios, busca o
intercambio de experiencias como mellora da docencia,
promoción da investigación e a cultura en materia de
xestión de riscos.

A responsable da cátedra é Dna. Adriana Dapena Janeiro,
profesora titular da UDC e as temáticas nas que se centra a cátedra enmárcanse en Big Data, Ciberseguridade,
mobilidade e outras TIC.
Defínense as seguintes liñas estratéxicas de traballo:
■ Organización de cursos e talleres da temática das TIC
e de orientación profesional.
■ Aliñación dos coñecementos e as competencias dos
estudantes cos intereses que demanda o mercado
laboral actual e futuro.

OBXECTIVOS:
Colaborar na docencia, investigación e
transferencia tecnolóxica.
Facilitar a incorporación dos estudantes ao
mundo laboral.

Fomentar e divulgar unha cultura de
xestión responsable do risco na sociedade.

Implicarse na transformación dixital das
organizacións públicas e persoais de Galicia.

Favorecer a formación de profesionais
competentes e cualificados para mellorar
a xestión dos riscos presentes na contorna
socioeconómica de Galicia.

Favorecer actividades que permitan crear
espazos de debate e difusión da actividade
docente e investigadora da Facultade de
Informática.

■ Desenvolvemento de liñas de investigación conxunta
para a cooperación en proxectos de investigación
rexional, nacional e europeo.

OBXECTIVOS:

Promover a transferencia de coñecementos
en materia de xestión de riscos desde a
universidade á sociedade.

340 alumnos e alumnas

■ Promoción de graos, másteres e doutoramentos.

matriculados na cátedra.

■ Deseño e impartición de programas de formación.

1 profesor

responsable da cátedra.
Bolsas disponibles para realizar a cátedra:
■ Bolsas para a formación de estudantes dos últimos
cursos para poder colaborar en actividades de
mentoring.
■ Bolsas para a realización de 3 prácticas na
empresa de carácter formativo.
■ Apoio a 4 investigadores da UDC para a
adquisición de material funxible destinado á
impresión de material de protección individual.

10 persoas

traballando no proxecto.

340 beneficiarios
de bolsas.

3 empregos
xerados.

■ Axudas económicas para 10 estudantes que
realizaron os seus traballos de final de Grao no
mes de xullo ou setembro de 2020 durante o
confinamento debido á COVID-19.

Cátedra SXD Galicia Activa
En 2018 a Secretaría Xeral para o Deporte a través da
Fundación Deporte Galego e a Universidade da Coruña
poñen en marcha a Cátedra SXD Galicia Activa, co fin de
fomentar o intercambio de experiencias nos campos da
docencia, a investigación e a cultura xeral coa actividade
física.

OBXECTIVOS:
Divulgar os beneficios da adopción de
estilos de vida fisicamente activos.
Colaborar coa formación de profesionais.

Este ano leváronse a cabo as seguintes actividades:

62

■

Cursos de formación para estudantes mentores.

■

Taller formativo de SCRUM, ao que asistiron 30 persoas.

■

Taller competencial “Comunica e emociona” que contou con 32 asistentes.

■

Adquisición de material para a fabricación de viseras de protección contra a COVID.

■

Iniciativas de apoio: premio mellor TFG aplicado da FIC, o financiamento de 3 prácticas na empresa,
a 10 estudantes que realizaron o seu TFG durante a pandemia, a un premio outorgado durante o II
Congreso Xove TIC, Organizado polo CITIC.

Promover a investigación e transmisión de
coñecementos na materia.
Axudar a implementar e dar seguimento ás
medidas do Plan Galicia Saudable.
Impulsar o desenvolvemento de tarefas de
investigación.
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Cátedra Handytronic

Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sostible

A cátedra Handytronic-Grupo Telecon, creada en 2017
e adscrita á Facultade de Informática, céntrase na realización de traballos de colaboración nos ámbitos de docencia, investigación, transferencia de coñecemento e
empregabilidade dos estudantes.

A cátedra anexa á facultade de Economía e Empresa da
UDC no Campus Sustentabilidade, formúlase en febreiro
de 2019 tras o convenio entre a Universidade da Coruña
e a corporación Hijos de Rivera. É a resposta ao compromiso transversal a todos os campos do coñecemento,
articulando actividades en todo tipo de ámbitos, como
enxeñería, arquitectura, bioloxía, economía e dereito.

OBXECTIVOS:
Apoio á investigación.
Apoio a actividades de docencia na
Facultade de Informática.
Desenvolvemento de proxectos no ámbito
das TIC vinculado ás ciencias da saúde.

Estipúlanse as liñas de traballo:
■ Actividades de investigación e encontros entre
sectores interesados.

OBXECTIVOS:
Facilitar á comunidade universitaria e á
sociedade, unha visión analítica sobre
a importancia estratéxica de alcanzar
un desenvolvemento socioeconómico
compatible co medio ambiente.
Desenvolver modelos disruptivos e
innovadores buscando o equilibrio entre a
competitividade económica, o respecto ao
medio ambiente e o avance social.

■ Seminarios sobre experiencias e modelos de
transformación socioeconómica.
■ Propostas de formación e divulgación relacionadas co
desenvolvemento sostible.
Debido ao carácter similar dos seus obxectivos, esta cátedra mantén proxectos de interese común coa Cátedra EMALCSA-UDC. O único responsable é o Dr. Anxo
Santiago Fernández Castro, profesor na Facultade de
Ciencias Económicas e Empresariais no Campus de Elviña. Como parte do programa da cátedra, no curso 20192020, sufragáronse os 80 certificados dos membros que
realizaron o curso en liña “Sustentabilidade na era do Big
Data (2ª Edición)”.

Cátedra HM
Desde 2015, a Cátedra HM de Traumatoloxía do Deporte regula a colaboración estable entre a Universidade da
Coruña e HM Hospitais co fin de desenvolver o campo
da sanidade e avanzar cara á excelencia.

OBXECTIVOS:
Posicionar A Coruña como centro de
referencia no ámbito da Traumatoloxía do
Deporte, non só a nivel rexional, senón para
todo o noroeste peninsular.
Promover unha formación de calidade
no campo dá Traumatoloxía do Deporte
nos ámbitos da Medicina, Fisioterapia
e da Educación Física, da que poidan
aproveitarse os profesionais da contorna da
UDC e da cidade da Coruña.

80 beneficiarios

de bolsas.

1 profesor

responsable da cátedra.

4.694,8 euros
en bolsas.

Actividades no seo da cátedra:
■

Organización da xornada “Modelos innovadores de aproveitamento de recursos”.

■

Organización e impartición da conferencia “O reto da economía circular”.

■

Patrocinio do curso “A Economía Circular non marco dá Axenda Mundial 2030 e ou cumprimento
do Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable Nº 12”.

■

Patrocinio do curso en liña “Sustentabilidade na era do Big Data (2ª edición)”.

Incentivar unha investigación estable no
ámbito da Traumatoloxía do Deporte.
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Cátedra INDITEX-UDC de Sustentabilidade
Para a transmisión do coñecemento sobre sustentabilidade cara á sociedade, nace en 2010 a Cátedra INDITEX
de Responsabilidade Social que, posteriormente denomínase Cátedra INDITEX-UDC de Sustentabilidade.

Cátedra Jorge Juan

OBXECTIVOS:

Liñas de traballo establecidas:
■ Formación a través do curso de especialización en
sustentabilidade e innovación social ou CESIS.
■ Fomento da investigación aplicada en materia de
sustentabilidade, innovación social e responsabilidade
social universitaria mediante a colaboración na
elaboración da Memoria RSU da UDC.

Creación dun espazo de reflexión
comunitaria e transferencia de
coñecemento.

A Cátedra Jorge Juan nace do convenio de cooperación
entre o Ministerio de Defensa e a Universidade da Coruña, subscrito o 20 de xuño de 1993 e asinado polos representantes de ambas as institucións o 10 de marzo de
1994 na cidade de Ferrol.

OBXECTIVO:
Ser órgano de relación institucional para
temas culturais de promoción conxunta
entre a Armada (Zona Marítima do
Cantábrico) e a Universidade da Coruña,
ao amparo dos acordos de colaboración
asinados entre ambas as institucións.

Formación académica e investigación
aplicada sobre a sustentabilidade.
Innovación social das administracións
públicas, as universidades, empresas e
entidades non lucrativas.

■ Creación dun espazo para o intercambio por medio
do ciclo de conferencias En Código Aberto.
■ Apoio e cobertura científica ás coleccións do Consello
Social da UDC en materia RSC/ RSU.
A Cátedra INDITEX-UDC de Sustentabilidade está integrada na rede internacional de colaboración de Inditex
con centros universitarios de prestixio a favor de novos
ámbitos académicos en materia social, entre eles atópase o programa InTalent da UDC. A responsable da cátedra, Marta Rey García, profesora na área de comercialización e investigación de mercados, colabora coa Rede
de Cátedras de Responsabilidade Social de España.

27 alumnos e alumnas

matriculados en la cátedra.

2

persoas

traballando no proxecto.

1 emprego
xerado.

A oferta de bolsas cubre o 40% do alumnado, e implica o importe do 50% da matrícula, este curso entregáronse 11
bolsas. Os beneficiarios son titulados universitarios con potencial e excelentes aptitudes profesionais que se atopan
sen traballo durante a duración do curso. Existen criterios de valoración para a obtención destas bolsas::
■ Nota media de expediente.
■ Coñecementos de inglés (criterio decisivo en caso de empate).
A participación durante o curso 2019-2020 foi dun total de 34 profesores/as invitados/as interesados no CESIS, con
procedencia de diferentes ámbitos laborais.

Actividades:
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■

Edición IX do Curso de Especialización en Sustentabilidade e Innovación Social (CESIS), de modalidade
presencial con adaptación en liña pola situación sanitaria.

■

Elaboración de proxectos de aprendizaxe por parte dos alumnos do CESIS con colaboracións de
asociacións non lucrativas: Plans de acción en resposta a retos globais.

■

IX Edición do ciclo de conferencias En Código Aberto.

■

Publicación do primeiro estudo de avaliación do impacto social da Cátedra no International Journal
of Sustainability in Higher Education, titulado “ Enhancing the effects of university education for
sustainable development on social sustainability: the role of social capital and real- world learning”.

Cátedra Luis Fernández Somoza
A Cátedra de internacionalización de Estudos Luís Fernández Somoza ten como eixo central lanzar internacionalmente aos seus estudantes e profesores, e recibir
a prestixiosas personalidades académicas que enriquezan a nosa visión e melloren a nosa capacidade de
adaptación aos novos mercados e produtos.

OBXECTIVOS:
Mobilidade de profesores e estudantes.
Proxección internacional da Facultade
de Economía e Empresa a través de
novos convenios con outras facultades
de economía e empresa internacionais e
localizadas como estratéxicas.
Promoción de ciclos de conferencias con
académicos de relevancia internacional.
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Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias
A cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias
nace en 2019 da colaboración entre a UDC e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol coa función
de converterse nun espazo estratéxico de investigación
sobre a protección civil. Dentro do marco da cátedra ofrécese unha bolsa para a promoción dun traballo de final
de Master en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns que estea relacionado cos obxectivos da cátedra.

OBXECTIVOS:

As súas liñas de actuación formúlanse ao redor dos
eixos:

Previr, adiantarse e planificar os elementos
de protección civil do sistema público para
que cheguen a implantarse na sociedade.

Cátedra R en Ciberseguridad
A Cátedra R en Ciberseguridade nace en 2018 da colaboración da UDC coa Universidade de Vigo. Busca
o desenvolvemento das competencias profesionais do
alumnado universitario traballando para mellorar as capacidades e habilidades, os coñecementos e técnicas
para axudar no proceso de adaptación ás necesidades
das empresas.

OBXECTIVO:
Fomentar o ensino e formación continua,
a innovación e a investigación no ámbito
da ciberseguridade.

Creación dun espazo de estudo e formación
no ámbito da prevención e control de
emerxencias.

■ Estratéxicos: Investigacións de espectáculos públicos
e actividades recreativas, deportivas e culturais.
■ Concretos: Actuación municipal fronte a
fenómenos meteorolóxicos adversos, coordinación e
comunicación en emerxencias, autoprotección en
centros escolares e centros públicos dependentes
doutras administracións, elaboración de plans
de emerxencia ou autoprotección en espazos
singulares e protocolos de actuación en emerxencias
relacionadas co abastecemento da auga.

1 alumno

beneficiario da bolsa.

5 profesores

Esta cátedra lidera a execución técnica do proxecto CRISPO de Seguridade e Protección mediante Sinerxias de Coñecemento, dita rede ten finalidade de establecer as bases dunha rede funcional multisectorial. O Comité Asesor
Técnico está formado por Mª Sonia Zaragoza Fernández, adxunta de Transferencia da Vicerrectoría de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC, e Moisés Alberto García Núñez, o director da cátedra.

Tendo en conta o impacto da crise sociosanitaria na nosa Cátedra, logrouse alcanzar parte dos obxectivos
que se estableceron. As iniciativas e actividades realizadas ou en marcha resúmense a continuación:

68

■

Actos de presentación para dar a coñecer a súa creación, rolda de prensa e nova páxina web.

■

Desenvolvemento do proxecto “Coles Seguros”: involucrar ao alumnado nos principios de actuación
#ante emerxencias.

■

Apoio a propostas de programas de doutoramento.

■

Creación do “Grupo de traballo para a elaboración dunha guía de espectáculos seguros en tempos
dá Covid 19”.

■

Elaboración dunha Guía para a implantación do Plan de Continxencia ante casos ou contactos
Covid 19.

■

Organización do ciclo de conferencias “A protección civil que queremos”.
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3.2.
Os nosos Centros de investigación

OBXECTIVOS:
Desenvolvemento de proxectos de investigación financiados a través dos organismos públicos, privados
e as empresas.

3.2.1.CICA. Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
No 2016 créase o Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), orientado en actividades de investigación
no campo das ciencias químicas, biolóxicas e biomédicas.

19

grupos de
investigación.

274

investigadores
rexistrados.

17

congresos e conferencias
internacionais participadas.

Transferencia dos resultados de investigación dentro do marco da protección intelectual dos mesmos.
Formación de persoal investigador, a colaboración tanto nacional como internacional entre diferentes
grupos e centros de investigación de referencia.
Difusión de resultados a través de publicacións, teses de doutoramento, reunións científicas e
actividades dirixidas á comunidade.

Liñas de investigación :
■ Biomediciña

23

eventos científicos organizados no seo do centro.

■ Biotecnoloxía
■ Medio ambiente
■ Materiais novos

193

artigos publicados
en revistas.

20

proxectos financiados
con recursos públicos.

Proxectos internacionais:

1

convenio de
colaboración con
entidades públicas.

2

contratos de
investigación con
entidades públicas.

8

libros e monografías
publicadas.

1

patente rexistrada.

40

9

495.187,55

proxectos novos.

contratos Artículo 83
formalizados.

euros de financiamiento
obtido vía artículo 83.

■ Laboratorio Transfronteirizo de
Biotecnoloxía Mariña (BLUEBIOLAB).
■ Innovative learning approach for circular
chemistry in secondary education (CIRCLELAB).
■ High added-value industrial opportunities
for microalgae in the Atlantic Area
(EnhanceMicroAlgae).
■ Managing land in common, a
sustainable model for conservation and
rural development in special Areas of
Conservation (LIFE IN COMMON LAND).

Recoñecementos:
■ Xuño 2019: Dous premios Sustentabilidade
da Universidade da Coruña (UDC) aos
traballos de Fin de Grao e Fin de Máster.
■ Novembro 2020: Xavier Querol, profesor de
investigación no IDAEA-CSIC e membro da
comisión externa do CICA, recibiu o Premio
Nacional ‘Alejandro Malaspina’, na área
de Ciencias e Tecnoloxías dos Recursos
Naturais.
■ Xuño 2020: Tres premios UDC
Sustentabilidade recaen en estudantes de
máster e grao do CICA.
■ Xaneiro 2020: Vanessa Valdiglesias,
investigadora do grupo Dicomosa, recibiu
un premio do Colexio Oficial de Médicos de
Valladolid.
■ Xullo 2020: IV Concurso de Pitches do
Grupo Compostela de Universidades
(GCU) concedeu o segundo premio ao
doutorando Jorge Salgado Beceiro (
QUIMOLMAT).
■ Xullo 2020: A Real Academia Galega de
Ciencias premia o proxecto COVIDBENS no
que participan investigadores/ as do CICA.

Colaboracións:
■ Manteñen colaboracións con investigadores/ as do CITIC, CIT, IUMA, Instituto de Xeoloxía e INIBIC
da UDC, e tamén con diferentes universidades, centros, institucións e empresas rexionais, nacionais e
internacionais.
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O CICA mantén unha Agrupación Estratéxica co INIBIC
(Centro de Investigación Biomédica da Coruña) recoñecida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta, de maneira que fomentan
a actividade por parte de ambas entidades no campo
da biomediciña. Dentro desta agrupación o programa
Incita é unha convocatoria na que se busca valorizar os
resultados de investigación dos grupos pertencentes a
esta agrupación. A OTRI e a Fundación Profesor Novoa
Santos colaboraron coa AE no marco deste proxecto,
facendo de ponte entre os investigadores, as entidades de financiamento e outros departamentos da UDC.
As tecnoloxías seleccionadas recibiron unha análise de
viabilidade técnica e comercial con recomendacións a
seguir sobre os seguintes pasos. Durante este curso valoráronse 19 tecnoloxías, das cales 8 víronse beneficiadas
de chegar á fase final.

3.2.2. CITEEC. Centro de Innovación Tecnolóxica
en Edificación e Enxeñería Civil
Para dar resposta aos retos da enxeñería civil, nace no ano 2000 o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación
e Enxeñería Civil da Universidade da Coruña. A súa esencia é a investigación e estudo experimental no campo da
construción, para edificacións e proxectos de enxeñería civil.

6

100

65

Financiamento (euros)

2018

2 003 102,02

72

2

convenios de colaboración con
entidades públicas.

investigadores

5

contratos de investigación con
entidades públicas.

rexistrados ao centro.

artigos publicados
en revistas.

libros e monografías
publicadas.

25

6.004.587,42

proxectos financiados
con recursos públicos.

euros de
financiamento público.

4 679 826,58

2019

2020

2

centros ou grupos de
investigación.

24

proxectos activos.

30

proxectos de
investigación.

28

congresos e conferencias
participadas ou asistidas.

707.744,28

financiamento obtido vía
artículo 83.

2 660 086,4

6.712.331,7

euros totales de
financiamento.
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Proxectos internacionais:
OBXECTIVOS:
Aproveitar de maneira eficiente os recursos
científicos da institución.
Aumentar a satisfacción da crecente
demanda de traballos científicos e técnicos
por parte doutros organismos e entidades
públicas e privadas.
Mellorar a competitividade e incrementar o
investimento en I+D+i no sector da obra civil.
Intensificar a investigación e transferencia
de coñecemento asociada no campo
da enxeñería e a construción sostible e
innovadora.

A actividade do centro distribúese en dez áreas de estudo, cada unha conta cun equipamento propio e proxectos específicos (liñas de investigación):
■ Estradas e Xeotécnica

■ Hidráulica

■ gCons: Grupo de Construción

■ Enxeñería Ferroviaria e Transportes

■ GFT. Grupo de Ferrocarrís e Transportes

■ Instrumentación e Sistemas Intelixentes en
Enxeñería Civil.

■ GME. Mecánica de Estructuras

■ Mecánica de Rocas

■ CGM. Grupo de Estradas, Xeotecnia e
Materiais

■ Portos e Costas
■ Túnel do Vento para Ensaios Aerolásticos.

■ BSafe4Sea. Breakwaters SAFEty control
through a FORecast and decision support
SystEm Analysis.
■ 93_MarRISK_1_E. Intelligent and
sustainable growth of the coastal areas
of Galicia and Northern Portugal by
assessing the most important coastal risks
in a climate change scenario.
■ CO-UDLABS. Building Collaborative Urban
Drainage research labs communities.
■ STRATOFLY. Stratospheric flying
opportunities for high-speed propulsion
concepts.

■ Xuño 2020: Fernando Martínez Abella
recibe a Medalla ao Mérito Profesional do
Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles
e Portos.
■ Grupo de Enxeñería da auga e do Medio
Ambiente (GEAMA) recibe o Premio
Impulso do Consello Social da UDC ao
grupo de investigación da UDC máis
competitivo no ámbito da investigación e
transferencia de coñecemento.
■ Gonzalo García Alén co proxecto
presentado de Traballo Fin de Máster
“Mitigación do risco de desbordamento do
río Con en Vilagarcía de Arousa” recibe os
premios Profesor Rodrigo do Hoyo 2019, por
estar relacionado coa enxeñería hidráulica
e/ou enerxética e Accésit Premio COPASA
2019 ao proxecto máis innovador no
ámbito da construción de infraestruturas.
■ Na II Edición do concurso de imaxes
PYCture, o terceiro premio entrégase a
Raquel Costas Gómez pola súa fotografía
“Preparando a desestiba” Porto exterior
Langosteira.

■ GMNI: Grupo de Métodos Numéricos en
Enxeñería
■ GEAMA: Grupo de Enxeñería do Auga e do
Medio Ambiente

■ Métodos Numéricos en Enxeñería

■ AA-FLOODS. Novas ferramentas de ámbito
local en prevención, alerta e xestión de
emerxencias por inundacións.

Grupos de investigación:

■ Construción

■ Enxeñería Sanitaria e Ambiental

Recoñecementos:

Colaboracións:
■ O CITEEC serve como base onde se atopan os laboratorios de desenvolvemento e experimentación
tecnolóxico-científica para a Agrupación Estratéxica A- CITEEC. Esta agrupación é unha iniciativa de
colaboración de varios grupos de investigación da Universidade da Coruña, co obxectivo de fomentar o
benestar das persoas, o desenvolvemento económico e a optimización de servizos ecosistémicos.

■ GEA: Grupo de Estruturas Arquitetónicas
■ GRIDP: Grupo de Enxeñería e Dirección de
Proxectos

Financiamento (millóns de euros)

■ VAC: Grupo de Visualización Avanzada e
Cartografía
2018

4,2

5,1

2019

2020

74

3,5
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3.2.3. CIT. Centro de Investigacións Tecnolóxicas

OBXECTIVOS:
Potenciar a investigación interdisciplinar de calidade.

Constitúese o Centro de Investigación e de Innovación no ámbito das Tecnoloxías Industriais, a súa actividade comezou no ano 1996 por iniciativa da UDC con financiamento dos fondos FEDER da Unión Europea.
Persegue a idea de desenvolver a Fábrica do Futuro, baseándose nunha investigación de excelencia e funcional para as empresas. Desta maneira pódense afrontar os retos de incorporación e desenvolvemento
dos procesos de fabricación e mellorar con iso a súa competitividade.

Lograr un mellor posicionamento e visibilidade como piar da I+D do Campus Industrial de Ferrol.
Posicionarse como o centro de investigación de referencia en industria intelixente en Galicia.
Conseguir un maior impacto e relevancia científica a nivel nacional e internacional.

O CIT está orientado a influír nos sectores industriais galegos, sobre todo os presentes na contorna próxima como
son o téxtil, o naval e o enerxético.

9

96

centros ou grupos de
investigación.

investigadores
rexistrados ao centro.

Liñas de investigación:

32

4

congresos e conferencias
participadas.

eventos científicos organizados
no seo do centro (conferencias e
cursos de formación).

Grupos de investigación:

■ Robótica industrial

■ GII: Grupo Integrado de Enxeñería

■ Automatización e optimización de
procesos industriais

■ Grupo de Polímeros
■ PROTERM: grupo de propiedades térmicas
e reológicas de materiais

■ Organización da produción e loxística
■ Novas técnicas de fabricación / Fabricación
Aditiva

71

artigos publicados
en revistas

15

proxectos activos

■ LAE: Laboratorio de análise estrutural
■ LAIL: Laboratorio de aplicacións industriais

■ Materiais avanzados e estruturas

■ Laboratorio de Combustibles

■ Eficiencia enerxética

■ Radioactividade Ambiental

■ Mobilidade sostible

11

libros e monografías
publicadas.

10

proxectos iniciados

■ Enxeñería naval e offshore
Recoñecementos:

2

19

1

patentes rexistradas.

contratos vía Artículo 83.

convenio.

14

proxectos financiados
con recursos públicos.

920.513

euros de
financiamento total.

716.815

euros de financiamento
público obtido no ano.

Proxectos internacionais:

■ Florian Michaud (Laboratorio de
Enxeñería Mecánica): Premio HM
Hospitais á mellor tese de doutoramento
en traumatoloxía do deporte polo seu
traballo de investigación, titulado “Modelos
neuromusculoesqueléticos do corpo
humano”.

■ High performant wide band gap power
electronics for reliable, energy efficient
drivetrains and optimization through
multi-physics simulation (Hiperform)

■ Javier Pernas Álvarez e Carlo Alejandro
Castro Boado: “Premios á Innovación
Navantia”.

■ Sustainable ship and shipping 4.0.
(Seas, Erasmus mundus)

■ Right clothing for thermal comfort,
Inditex, S.A.

Colaboracións:
■ Centre d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA, Francia)

97

empregados.

203.697

euros de financiamento
obtido vía Artículo 83.

■ Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI, Belgium)
■ Massachusetts Institute of Technology (MIT, Estados Unidos)
■ Tecnalia Research and Innovation (País Vasco, España)
■ Seistag Innovación (Galicia, España)
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De cada área, formúlanse as liñas de traballo a desenvolver para as investigacións correspondentes, á fronte de
cada liña atópanse dous responsables, que se ocuparán da dirección e xestión de cada unha das seguintes liñas:

Unidade Mixta de Investigación
Navantia-UDC
As actuacións foron promovidas polo interese crecente
de Navantia para liderar o cambio cara á sustentabilidade da empresa no mercado actual. Co soporte da
Universidade da Coruña, a Unidade Mixta de Investigación (UMI) identifica necesidades de desenvolvementos tecnolóxicos.
Neste sentido, a UMI considérase unha ferramenta
facilitadora do desenvolvemento de novas técnicas e
tecnoloxías que impliquen unha maior competitividade do estaleiro, unha resposta ao desafío técnico
industrial do Programa de fragatas F110, a través da
mellora dos procesos produtivos e o desenvolvemento
doutros novos, buscando un aumento do rendemento
e redución de tempo e custos.
Navantia busca introducir a Industria 4.0 nas súas factorías e concretamente na fábrica da ría de Ferrol, asume os conceptos clave desta industria:

A estrutura organizativa da UMI é a seguinte:
Modelado e Simulación de
procesos no estaleiro

Un Comité de Dirección:
Encárgase de definir as liñas de actuación, marcar as estratexias de I+D+i e avaliación do grao
de cumprimento.

■ Revolución Dixital.
■ Fábrica intelixente.

- NAVANTIA: Rafael Suárez Pérez. Presidente
do Comité de Dirección

■ Intercomunicación continua e instantánea.

- UDC: Pablo Fariñas Alvariño. Investigador
principal e secretario do Comité de Dirección.

■ Cambio nos métodos produtivos en busca
dunha mellor eficiencia.
■ Implementación de novos esquemas da
loxística da planta.
■ Automatización sistemática dos procesos
produtivos.
■ Desenvolvemento de novas ferramentas e
dispositivos TIC específicos para enxeñería de
produción e a xestión da información.

Modelado e Simulación de
procesos de eólica mariña

02

03
Optimización de procesos

Atópase co obxectivo de deseño
dun modelo dixital dos procesos
de fabricación de estruturas
fixas e flotantes, coa consecuente melloría da súa eficiencia,
buscando beneficiar ao negocio
de Eólica Mariña en Navantia e
abrindo oco cara a emerxentes
liñas de negocio baseadas en
investimentos e robotización.

En colaboración co CTAG
(Centro Tecnolóxico de
Automoción de Galicia)
continuar co estudo
do modelo loxístico de
Navantia coa perspectiva de
automoción.

Un Comité Científico Técnico:
Está formado por dous responsables designados polas entidades e que exercerán de Presidente e Secretario do Comité de Dirección.

Na consecución dos obxectivos, establécense áreas de
actuación:

Expón dous obxectivos, por
unha banda, aumento da
produtividade da planta
actual e por outro o deseño
dunha mellor distribución
para a futura planta.

Presidido por NAVANTIA e a secretaría ocúpaa a
UDC, confórmano seis membros de forma paritaria entre as dúas entidades.

Encárgase da xestión da UMI, a coordinación e
desenvolvemento das liñas de traballo.
■ Cuarta Revolución industrial.

01

Proxecto
“Tubos de peche”

04

Céntrase no desenvolvemento
dunha ferramenta que a
partir do escaneado dos
extremos dos tubos que
conforman os sistemas, e
xera o deseño do Tubo de
Peche, que conleva unha
automatización do sistema
para aforrar tempo e custos
de fabricación e instalación.

Sistema integral de xestión
da información. Industrial
Internet of Things
Aplicación das tecnoloxías
asociadas ao concepto de
industrial internet of Things
(IIoT). A idea é compartir a
información xerada ao longo
do proceso e almacenada
no sistema, para crear unha
contorna colaborativa onde
diferentes liñas de fabricación
poidan sincronizarse para
unha optimización global do
proceso construtivo.

Control estadístico
de procesos

05

Deseño dun sistema de
control estatístico de procesos.
Empezando pola fabricación de
paneis que abarca un sistema
medición, rexistro e análise de
datos.

07

Autoidentificación de
produtos intelixentes
Búscase a identificación,
trazabilidad e monitoraxe dos
distintos elementos críticos,
incluídos os produtos finais ou
intermedios.

08

06

Información en planta e
realidade aumentada
Optimización dos procesos produtivos internos de
Navantia, empezando coa
modernización das interfaces de acceso aos seus
sistemas de información e
comunicacións.

09

Sistema de servizos
integrados
O propósito é proporcionar
unha infraestrutura común
que dea soporte e cobertura integral aos múltiples
servizos do buque, reducindo o volume de cableado e
o seu custo de instalación
asociado.

■ Transferencias dos novos avances a toda a cadea
de valor.
O resultado final esperado é o deseño dunha nova planta, máis moderna e adaptada ás necesidades da contorna 4.0 do estaleiro de Navantia.
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Sistemas
auto-reconfigurables

10

Unha vez coñecida a situación dos adhesivos no sector
da construción naval, buscar
maximizar o uso desta nova
tecnoloxía.

O principal obxectivo desta liña
é desenvolver unha metodoloxía
de deseño e de control de
operación, baseada en IA. Para
os sistemas de contraincendios
por auga salgada (CI) e auga
refrixerada (AR), de tal modo
que permita a reconfiguración
automática dos mesmos para
adaptarse aos posibles fallos do
sistema.

Operario
Asistido
O obxectivo da liña é axudar
ao operario nas tarefas de
maior esixencia física polas
características de desgaste
das actividades.

11

Utilización de adhesivos na
construción naval.

13

Xemelgo
Digital

12

Operación de UAV’ s en espazos
exteriores e confinados.

Búscase deseñar, desenvolver e
poñer en marcha un piloto baseado no funcionamento de UAV
para poder realizar as tarefas de
inspección de toma de espesores
en tanques de maneira automática e máis económica.

3.2.3. CITIC. Centro de Investigación en Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións
O Centro de investigación singular (CITIC) toma forma no ano 2008, grazas ao impulso da Universidade da Coruña
e ao seu interese por potenciar o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Créase un punto de encontro entre
a universidade e a empresa, que serve para a convivencia e cooperación de departamentos de I+D das empresas
TIC xunto con investigadores universitarios. .

14

Céntrase na procura de ferramentas e sistemas que permitan incrementar o rendemento
e seguridade do ciclo de vida do
buque.

16

248

252

3

27

investigadores

91

rexistrados ao centro.

empregados.

convenios de colaboración
con entidades privadas.

1

28

libros e monografías
publicadas.

congresos e conferencias
participadas.

patente.

contratos vía Artículo 83.

5.350.250

euros de
financiamento
total.

proxectos de
investigación activos.

4.021.815

euros de
financiamento
público.

proxectos financiados
con recursos públicos.

1.328.335

euros de financiamento
obtido vía Artículo 83.

37

proxectos de
investigación iniciados.

54

58

165

80

grupos de
investigación.

artigos publicados
en revistas..

81

Memoria de Responsabilidade Social UDC 19-20

Recoñecementos:
OBXECTIVOS:
Potenciar o avance e a excelencia na investigación, desenvolvemento e innovación nas TIC.
Consolidación do coñecemento científico avanzado e excelente nas Áreas Tecnolóxicas do Centro.
Fomentar a transferencia tecnolóxica á sociedade e ao mercado.
Ampliar o alcance internacional da actividade investigadora.
Estimular a capacidade xeradora de emprego do sector TIC.

Liñas de investigación:
■ Intelixencia artificial
■ Ciencia e enxeñería de datos
■ Computación de altas prestacións
■ Servizos e redes intelixentes
■ Ciberseguridade (transversal a todos)
Grupos de investigación:
■ GAC. Grupo de Arquitetura de Computadoras

■ Minia Manteiga recibe o Premio Traxectoria
Profesional eWomanCoruña da Opinión
Coruña.
■ Fernando López, consegue a presidencia de
Von Karman Institute.
■ Afastando Pazos Sierra é nomeado revisor da
National Science Foundation.
■ Luís Chamas, Alejandro Paz-Lopez, Abraham
Prieto, Felix Orjales e Francisco Bellas reciben
o premio “Highly Commended Paper” polo
paper “Artificial Intelligence Teaching trough
Encaixado Systems: A Smartphone-Based
Robot Approach” no ROBOT 2019.

■ Verónica Bolón: Premio Doa TIC de Consellería de
Políticas Dixitais
■ David Vilares: Bolsa Leonardo a Investigadores e
Creadores Culturais da FBBVA
■ Raúl Santoveña: Premio de Investigación 2020
na categoría de investigadores novos, da Real
Academia Galega de Ciencias ( RAGC)
■ Inés Barbeito, Javier Tarrío e Salvador Naya: Premio
á mellor contribución metodolóxica aplicada
en Estatística da Sociedade de Estatística e
Investigación Operativa ( SEIO)-Fundación BBVA

■ Alejandro Pazos revisor no Graduate
Research Fellowship Program da NSF.

■ O grupo VARPA, coordinado polo director do
CITIC, Manuel F. González Penedo: Premio SpinOff PuntoGal na categoría dedicada a Grupos de
Investigación

■ Amparo Alonso e Nieves R. Brisaboa, no
comité de expertos para a elaboración da
Estratexia Dixital 2030 da Xunta.

■ Bertha Guijarro incorpórase ao grupo de expertos
en Intelixencia artificial da Rede Nacional de
investigación sobre IA en Biomediciña.

■ Susana Ladra, é elixida vicepresidenta do
CPEIG.

■ Amparo Alonso adhírese ao grupo de traballo sobre
o Papel da Estatística Oficial na Administración e
Xestión de Datos ( Stewardship)

■ Ricardo Cao, Susana Ladra e Marcos Ortega:
Recoñecemento da Real Academia
■ Susana Ladra: Premio Ada Byron Novo da
Universidade de Deusto

■ Verónica Bolón ingresa como académica de número
da Academia Nova de España

■ GTEC. Grupos de Tecnoloxía Electrónica e Comunicacións
■ IRLab. Information Retrieval Lab
■ LBD. Laboratorio de Bases de Datos
■ LIA2. Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial
■ LIDA. Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Intelixencia Artificial
■ LYS. Lingua e Sociedade da Información
■ MADS. Modelos e Aplicacións de Sistemas Distributivos
■ MODES. Grupos de Modelización, Optimización e Interferencia Estatística
■ M2 NICA. Grupo de Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñería e Ciencias Aplicadas
■ RNASA. Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos
■ TALIONIS. Tecnoloxía Aplicada á Investigación en Ocupación, Igualdade e Saúde
■ TELEMÁTICA. Intelixencia Telemática
■ VARPA. Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns
■ GII. Grupo Integrado de Enxeñería
■ CTC. Ciencia e Técnica Cibernética
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Proxectos Internacionais:
■ FASTPARSE_Fast Natural Language Parsing
for Large-Scale NLP
■ NEASQ_ NExt ApplicationS of Quantum
Computing
■ ABC-EU-XVA_ Valuation Adjustments for
Improved Risk Management
■ AI+_Developing an Artificial Intelligence
Curriculum adapted to European High
School
■ SMARTEES_Social innovation Modelling
Approaches to Realizing Transition to Energy
Efficiency and Sustainability

Colaboracións:
■ Formaliza acordos de colaboración con
ASPACE e COGAMI sobre tecnoloxía
inclusiva e proxectos de avaliación e
desenvolvemento das TIC, centrados nos
campos da domótica e da impresión 3D,
aplicadas ao ámbito da discapacidade
e a accesibilidade. Desde o CITIC
particípase no Taller para Proxectos I+D+i
organizado por DIHGIGAL, en busca de
motivar ás empresas para desenvolver os
seus proxectos de I+D+i e o intercambio
de boas prácticas empresariais. Ademais,
tamén levan a cabo alianzas coa
Deputación de Coruña.

3.3.
Servizos de soporte e apoio
á investigación na UDC
3.3.1. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI)
A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) é un organismo de conexión entre a Universidade e a Empresa. Créase coa finalidade de favorecer
e facilitar as relacións entre os dous ámbitos mediante a
transferencia da oferta científico-técnica universitaria ao
sector empresarial.
A OTRI actúa como unión entre os grupos de investigadores da UDC en prol de fortalecer os vínculos coa sociedade. As súas liñas de traballo céntranse en impulsar as
relacións estratéxicas mediante a innovación e a transferencia de resultados:
■ Valorización dos resultados de I+D+i
Estudar a estratexia adecuada de protección,
a novidade da tecnoloxía e o seu potencial de
explotación. Pódese afrontar o proceso desde
varias vertentes
- Desde a OTRI e/ou co apoio de servizos
externos.
- Programas específicos de valorización de
resultados: Programa Incita, Ignicia, Innovate
e Sustenta.
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■ Explotación comercial dos resultados de I+D+i
Creación dun catálogo da oferta tecnolóxica,
no que se dean a coñecer os resultados das
investigacións, con posibilidade de posterior
transferencia a través de contratos, licenzas ou
establecemento de empresas spin- off.
■ Actividades de fomento da cooperación dos
grupos de investigación con outras entidades
■ Identificar oportunidades de cooperación
universidade-empresa no marco de proxectos
de I+D+i e de servizos científico-tecnolóxicos
especializados.
■ Accións de formación e visibilidade
Levar a cabo actos formativos para impulsar
e promover a innovación e a transferencia de
coñecemento desde os investigadores ao público
xeral.
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Desde OTRI xestiónanse as patentes que consegue o
profesorado, tanto con funcións docentes como de investigación, apóiaselles e asesora en canto á importancia da protección dos resultados, posteriores trámites e
futura explotación.

Transferencia de coñecemento a
través dos contratos art. 83 LOU
No Artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU) recóllese a normativa dos
contratos de colaboración da universidade con outras
entidades ou persoas físicas co obxectivo de desenvolver traballos científicos, técnicos, artísticos e actividades
educativas de especialización ou formación.
Os grupos de investigación, departamentos, centros e
institutos de investigación universitaria, xunto co profesorado, fixan contratos no marco do Artigo 83 coas empresas interesadas, administracións públicas e privadas
a favor de incentivar as iniciativas investigadoras e de
transferencia de resultados.

Número de
convenios/contratos
e cuantía total

Evolución
software e
outros RPI
rexistrados

2018

2019

2020

86

15

280

4.700.000,00

210

4.500.000,00

140

4.300.000,00

70

4.100.000,00

0

3.900.000,00

10

30

Solicitadas
Concedidas
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3.3.2. Servizos de apoio á
investigación (SAI)
A oficina dos Servizos de Apoio á Investigación conta con
20 anos de experiencia, garantía suficiente do correcto
uso dos recursos, sobre todo os destinados aos labores
de investigación.
O SAI componse dun conxunto de servizos especializados en apoiar á comunidade científica, técnica e humanística da investigación. Conta cos medios materiais e
recursos humanos suficientes que superan as necesidades doutros centros, departamentos ou institutos.
Concíbese este servizo como unha ferramenta dinámica e adaptada ás novas tecnoloxías, que dá resposta e
soporte aos centros tecnolóxicos e entidades singulares
de investigación.

Para dar resposta ás diferentes necesidades da comunidade, estrutúrase en unidades específicas que achegarán os medios precisos:

■ UAA: Análise de auga
■ UAE: Análise estrutural
■ UBM: Bioloxía molecular
■ UEM: Espectroscopia molecular
■ UEPM: Espectrometría de Plasma-Masas
■ UM: Microscopia
■ UTC: Técnicas Cromatográficas
■ UTIA: Técnicas Instrumentais de Análise
■ UX: Xeocronoloxía
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3.4.
Emprendemento universitario de base tecnolóxica
3.4.1. Spin-off
As spin-off son empresas con base tecnolóxica e coñecemento científico participadas pola universidade, explorando as posibilidades comerciais dos resultados das
investigacións no seo da universidade.
O traballo no campo da innovación é integral, a partir
da análise inicial da tecnoloxía e a titorización do plan

de empresa, continúase co apoio para a constitución da
propia empresa e o seu posterior seguimento. Durante
o 2020 creáronse 6 probas de interese, das cales dous se
pasaron ao estudo de viabilidade e posta en marcha, e
concluíuse coa aprobación e creación dunha: ARTIFICIAL
INTELLIGENCE INDESTIA, S.L.

Actualmente cóntase con 10 spin-off participadas e 2 vendidas

1. Appentra Solutions

7. Phycosem Marine Agronomy

A misión de Appentra é proporcionar ferramentas
software de calidade que permitan un uso
extensivo das técnicas de computación de alto
rendemento (HPC) en todas as áreas de aplicación
de enxeñería, a ciencia e a industria.

Empresa dedicada á produción de semente de
alga mariña, con futuras aplicacións para ámbitos
de saúde, alimentación e benestar.

2. Centro de estimulación cerebral de Galicia
Servizos relacionados coa utilización e o
desenvolvemento de técnicas e protocolos de
estimulación cerebral non invasiva para tratar
patoloxías neuro-psiquiátricas moi prevalecentes
nas que non funcionan os tratamentos habituais,
tamén ofrecen asesoría e consultoría no campo da
medicina.
3. Ius Publicum Innovatio
Ofrecen servizos de estudos e análises estratéxicos
enfocadas na boa administración e a regulación
do dereito público.
4. Manufactura de Ingenios Tecnológicos (MINT)
Centrados no deseño, desenvolvemento
e fabricación de dispositivos autónomos e
plataformas robóticas que fan uso intensivo das
tecnoloxías.
5. Nerxus Quality Solutions
Nace en 2015 esta empresa que desenvolve
metodoloxías estatísticas para o control da
calidade de instalacións en edificios, no marco da
Industria 4.0.
6. Peloides Termales
É unha empresa que se dedica á consultoría
con base tecnolóxica no seo do Departamento
de Física Aplicada da Universidade de Vigo
en colaboración coa da Coruña. Oriéntase ao
mercado do turismo de saúde e benestar,
promovendo os servizos e produtos para
balnearios e talasos.
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8. Sedaqua
A empresa nace no contexto de aforro enerxético,
sistemas eficientes, mellora continua e protección
do medio ambiente. Preséntanse cun tratamento
de depuración de augas utilizando os humidais
artificiais para pequenas poboacións e industrias.
9. Terravanza
O Gabinete de Estudos Territoriais Avanzados con
solucións innovadoras e vangardistas, que ofrecen
asesoramento técnico, auditoría e consultoría nos
campos da enxeñería, planificación, urbanismo,
medio ambiente.
10. Torus Software Solutions
Nace a empresa de solucións de software de
comunicación ultrarrápido que permite acelerar
aplicacións en contornas onde o rendemento é
crítico, sobre todo nos ámbitos financeiros, de
telecomunicacións e de enerxía.
A principios do 2020 finalizouse a venda de
Health in Code, o que supón todo un logro,
sendo a segunda venda ao longo da historia
da universidade. Todo isto supuxo un traballo
adicional na procura de financiamento, tanto
público como privado para o desenvolvemento
das spin- off en colaboración coa UDC.
Está aberto o período de revisión da regulación
e o seu protocolo de actuación como proceso de
adaptación á nova realidade das spin- off, espérase
que se aproben os borradores ao longo do 2021.
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3.4.2. Viveiro de empresas
Como consecuencia da crecente demanda de espazos
de creación, no ano 2004 instáurase o Viveiro de empresas da UDC. Este espazo dá acollida aos emprendedores
durante a posta en marcha e o desenvolvemento dos
seus proxectos empresariais.
Establécense criterios para poder utilizar os espazos:
■ Proxectos de base tecnolóxica ou
fundamentados en coñecementos con
compoñentes innovadores.
■ Ser membro da comunidade universitaria:
titulado dos últimos 5 anos, profesorado ou
persoal investigador e de administración e
servizos.

O obxectivo deste servizo, á parte de albergar ás empresas
nas súas instalacións, é o asesoramento na elaboración
do plan de empresa, a constitución da empresa, procura
de financiamento, xestión empresarial e protección das
innovacións, ademais de crear relacións interprofesionais
entre as empresas do viveiro e as da contorna.
Lanzouse unha convocatoria o 26 de outubro de 2020
para a incorporación de novas iniciativas e proxectos
empresariais ao viveiro que se resolveu con 3 iniciativas
novas.

Empresas que se aloxaron no ano 2020
■ Enllo: ferramenta de software creada para
organizar o traballo en tarefas, ordes de traballo
ou ideas para conseguir unha maior eficiencia.
■ Top Consultants: consultoría para a redución de
custos e implantación de I+D+i.
■ Merlin Software: Consultoría tecnolóxica
especializada en sistemas Backend, Internet Of
Things, realidade aumentada e virtual.
■ Best Plastics Way: Solución de revalorización
dos plásticos para a súa posterior reinserción no
mercado, sobre todo na construción.
■ EXOMA vet: Laboratorio biotecnolóxico de
análise xenética animal e consulta veterinaria.
■ Make Your Menu: Servizo de creación de menús
personalizados dirixidos ao terceiro sector.
Actualmente a taxa de éxito das empresas que naceron
do viveiro, é superior á media de empresas creadas autonómicas e nacionais, sendo esta próxima ao 70%..

Iniciativas e startups creadas

2018

2019

3

5

2020

9

O procedemento que se segue cando se asesora á empresa son reunións individuais cos promotores, para pescudar a flexibilidade que demandan e adaptarse ás súas
necesidades, segundo a fase de maduración.
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A ESTRATEXIA DE
ESPECIALIZACIÓN, A
INTERNACIONALIZACIÓN
E O FOMENTO DA
EMPREGABILIDADE NA UDC
Desde a UDC adaptámonos ás novas tendencias marcadas polo continuo cambio
da sociedade e na contorna. Para impulsar
a adaptación a unha contorna cambiante
e máis esixente, promovemos a transformación a través da docencia, a investigación e a transferencia dos resultados.

94

4
95

Memoria de Responsabilidade Social UDC 19-20

4.1.
Formación especializada
como mecanismo de
transformación
Impulsamos un modelo universitario no que prima
a especialización para conseguir un posicionamento
máis reforzado nun ámbito nacional e internacional.
Amparamos a nosa especialización cunha oferta educativa adaptada ás tendencias globais e novos retos.

4.1.1. Campus Industrial

“A través da formación
especializada damos resposta
a desafíos actuais como a
dinamización da economía, o
impulso das TIC e o compromiso coa
sustentabilidade.”

A aposta pola creación do Campus Industrial de Ferrol,
implica un Campus de Especialización que dá dinamismo á economía a nivel rexional e nacional. Este campus
ten identidade propia, permite aproveitar e valorar os
resultados potenciais da súa contorna, ao mesmo tempo que fomenta a conexión con novas posibilidades de
crecemento e avance, sempre da man da industria e os
axentes institucionais.

■ Robótica: aplicada á industria

O campus industrial estrutúrase en 6 centros nos que
se imparten dez graos, oito másteres e tres programas
de doutoramento. Na concepción do campus industrial
cóntase con cinco liñas de investigación no seo da universidade:

■ Xestión industrial: Xestión da información,
talento humano e riscos na Fábrica do Futuro.

■ Materiais: fabricación aditiva e materiais
intelixentes
■ Procesos e loxística: optimización de procesos
industriais e loxística
■ Produtos: Deseño e innovación de produto

Sendo 2020 un ano complicado, puidéronse realizar as
seguintes accións de promoción e posicionamento do
Campus Industrial:

Docencia e aprendizaxe

■ Seminarios especializados vinculados ás novas
titulacións coa finalidade de completar a
formación dos estudantes coas experiencias
profesionais.
Investigación e transferencia

■ Acreditación del Campus Industrial como
Acreditación do Campus Industrial como
campus de especialización do Sistema
Universitario de Galicia (SUG) como parte do
proceso fundamental para que este campus
poida seguir desenvolvendo os seus obxectivos.
■ Presentación de convocatorias públicas de
proxectos de investigación para aumentar
a captación de talento e aumentar o
financiamento. As propostas presentadas foron:
- Laboratorio de Economía Circular”
Convocatoria 2019)
- “Hackatón Campus Industrial. Revolucionando
a Industria Intelixente do Futuro” (Convocatoria
2019).
- Proxecto europeo CRISPRO- Seguridad
e Protección mediante Sinerxias de
Coñecemento.

96

■ Creación de sinerxias entre a UDC e IGAPE Plan
Ferrol, Eume Ortegal.
■ Dotación de material e equipamento científico;
organización de eventos, coloquios, seminarios
e conferencias para incrementar a súa presenza
e fomentar a colaboración nas relacións
institucionais.

Accións de difusión, promoción e comunicación

■ Elaboración do catálogo de Capacidades
Tecnolóxicas da Agrupación de Investigación,
para dar a coñecer as actividades da AI no
ámbito da Industria Intelixente e o tecido
empresarial.
■ Preparación e redacción de materiais para o
plan de mercadotecnia.
■ Promoción telemática da nova oferta formativa
propia do Campus.
No marco da oferta académica do Campus de Ferrol,
a aceptación das titulacións é notable, contamos cun
100% de cobertura de prazas no caso do Grao en Xestión Industrial da Moda e no Máster Universitario en
Enxeñería Naval e Oceánica.
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4.1.2. Campus Innova
A través desta ferramenta, desenvolvemos a estratexia de
formación impulsando as fortalezas e características singulares que a universidade dispón a partir das súas TIC. O
Campus Innova toma valor pola súa interacción con varios campos de coñecemento, como o de humanidades
ou ciencias da vida, e o desenvolvemento de tecnoloxías
innovadoras noutros ámbitos como a enxeñería civil, a
edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.
Queremos que a través do Campus Innova, a UDC sexa
recoñecida como referente de coñecemento a nivel rexional, nacional e internacional no dominio das TIC e
demais tecnoloxías pioneiras e a súa aplicación noutras
competencias.
Buscamos posicionarnos en 2022 como a universidade
máis rechamante para captar fondos públicos e privados.
Grazas á variada proposta de títulos académicos, a extraordinaria docencia e vinculación específica ás liñas de
investigación reforzadas e notables, contribuiremos cun
maior impacto na sociedade e o tecido socioeconómico.
É importante especializarse para alcanzar a excelencia,
por iso contamos con tres áreas de especialización. En
cada unha desenvólvese un campo específico:

Durante este ano 2020 leváronse a cabo varias actuacións para comezar a traballar na consecución das metas, clasificadas en función da súa tipoloxía e a súa finalidade:

Innova TIC
Trátanse as Tecnoloxías da Información da Comunicación. A súa característica principal é a versatilidade de ámbitos nos que se pode aplicar, tanto da
sociedade como da economía.
TIC 1. Ciberseguridade.
TIC 2. Análise e xestión de datos. Especialmente big
data.
TIC 3. Bioinformática.
TIC 4. Infraestruturas, equipamientos e comunicacións para o tratamento da información.
TIC 5. Sistemas intelixentes cognitivos. Reforzo da
intelixencia artificial.

Promoción e difusión

■ Feira Internacional de Estudos de
Posgrao:
■ Coordinación do Bacharel de Excelencia
en Ciencias e Tecnoloxías (STEAMBach)
■ II edición dos Premios Isabel Zendal.
■ Sesión informativa sobre novas
titulacións.
■ Programa Inspira STEAM.

Innova TECH
Centrada no desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras en diferentes ámbitos como a enxeñería civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía
avanzada.
TECH 1. Deseño estrutural en edificación, enxeñería
civil e aeronáutica.
TECH 2. Modelización numérica e físico-experimental de problemas en enxeñería.

■ Xornada “After COVID-19: O papel da
enxeñería civil e a edificación nun novo
escenario”.
■ Xornada de portas abertas virtual da
UDC.
■ Desenvolvemento do grao en
nanociencia e nanotecnoloxía.

TECH 3. Deseño eficiente de infraestruturas e explotación de sistemas de transporte terrestre e marítimo.
TECH 4. Tecnoloxías en monitoraxe, visualización e
xestión de datos no medio ambiente e nas infraestruturas.
TECH 5. Nanotecnoloxía, materiais e medidas de
produción.
TECH 6. Novos axentes para diagnóstico e terapias.

Innova Humanitas
Dá resposta aos retos motivados pola transformación tecnolóxica que está a experimentar a sociedade. Desenvolvemento de servizos, contido e infraestruturas dixitais.
HUM 1. Tecnoloxías e contidos dixitais para a educación, o turismo e o lecer.
HUM 2. Conservación, recuperación e difusión do
patrimonio.

Recursos docentes

Posta en valor de liñas de especialización e
transferencia

■ Xornadas sobre Ensino Universitario da
Informática (JENUI).
■ II Xornadas Internacionais “Mulleres
detrás dos Videoxogos”.
■ Xornada para coñecer os avances da
impresión 3D no ámbito da biomedicina
e da enxeñería civil.
■ Celebración do día internacional da
muller e a nena na ciencia.
■ Feira especializada Mundo dixital.

Desde a UDC impulsamos o Programa Innovate. Este
programa está vinculado ao Campus Innova e dirixido
pola OTRI para a avaliación de resultados I+D+i.
Con este programa perséguense os obxectivos de
identificar, categorizar e analizar os resultados da investigación que ten potencial para poder ser transferido ao mercado.
Durante o ano de inicio do curso presentáronse 14 tecnoloxías, das que 4 pasaron á segunda fase.

■ Equipamento para os laboratorios do
CITEEC e os laboratorios informáticos
para nanociencia e nanotecnoloxía.
■ Curso de nanociencia e nanotecnoloxía
impartido en liña.
■ Presentación do proxecto “Cidade dás
TIC”.
■ Segundo curso do grao en ciencia e
enxeñería de datos.
■ Desenvolvemento do grao en creación
dixital, animación e videoxogos.

HUM 3. Infraestruturas lingüísticas e tecnoloxías da
linguaxe.
HUM 4. Transformación da sociedade na contorna
tecnolóxica.
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4.1.3. Campus Sustentabilidade
O Campus Sustentabilidade nace en 2018 para quedar, dá resposta aos retos actuais de ámbito social e
ambiental. En conxunto, o Campus Innova co Campus
Sustentabilidade forman o Campus de Especialización.
Promovendo o cambio de rumbo cara a un mundo máis
sostible, posicionámonos como a solución vangardista e innovadora, dando resposta aos riscos globais que
ameazan a nosa contorna: o cambio climático, a sobreexplotación dos recursos naturais e o benestar social.
Sentímonos profundamente comprometidos coa nosa
contorna, por iso, desde o Campus Sustentabilidade
contribuímos con iniciativas de mitigación, corrección
e protección contra os impactos na contorna derivados
dos riscos globais. A finalidade é espremer as oportunidades que se nos brindan na área do desenvolvemento
sostible. O noso propósito é xerar un tecido de benestar
social e ambiental no que todas as persoas poidan desenvolverse en igualdade de oportunidades.
.

No exercicio 2020 as actividades realizadas categorizanse segundo misión e obxectivos, do mesmo xeito que o
Campus Innova, son catro os campos de actuación:
Son catro as áreas nas que se dividen os obxectivos:

Cidades e territorios
sostibles:
- A procura das solucións fundamentadas na natureza para o ámbito do urbanismo sostible, relacionado estreitamente co territorio e a paisaxe.
- Impulsar a transformación dos hábitos dos cidadáns alcanzando estilos de vida máis sans.

Economía circular e
sostible:

Promoción e difusión

■ Candidatura para acoller o III simposio
mundial de ciencia e investigación para a
sustentabilidade.
■ Xornada de portas abertas virtual UDC
■ Xornada mulleres Traballando pola
sustentabilidade.
■ Xornada de sanidade vexetal e
sustentabilidade.
■ Lanzamento do grao de Turismo.

- Deseño e implantación de novos modelos de crecemento económico que permitan un uso máis
eficiente dos recursos naturais.
- Obtención de fontes de enerxía máis respectuosas co medio ambiente.
- Valorización de residuos, reciclaxe e reutilización
de envases de acordo ao modelo de economía circular.

Recursos docentes

■ Proxecto de construción de
infraestruturas verdes.
■ Xornada para coñecer os avances da
impresión 3D no ámbito da biomedicina
e da enxeñería civil.
■ Xornada “After Covid19; Ou papel dá
enxeñería civil e dá edificación dun
novo escenario”.
■ Preparación do proxecto Erasmus+ KA2
“EU NETS”.
■ III Edición do curso a Economía Circular
no marco da axenda mundial 2030
e o cumprimento do obxectivo de
desenvolvemento sostible nº12.

■ Segunda edición do curso
Sustentabilidade na era do Big Data.
■ Plan de eficiencia enerxética.

Sustentabilidade social e
educación ambiental:

Posta en valor de liñas de especialización e
transferencia:

De maneira similar ao Programa Innovate, desenvólvese neste campus o Programa Sustenta, de valorización de resultados de investigación, con condicións de
aplicabilidade e interese de transferencia. Das 7 tecnoloxías que se presentaron ao longo do curso 2019/2020,
4 delas víronse beneficiadas de pasar á segunda fase.

- Lograr unha sociedade con maior grao de cohesión, máis plural, inclusiva, activa e defensora da
igualdade e a diversidade.
- Fomento da educación ambiental como ferramenta para conseguir unha sociedade máis sensibilizada coa conservación da natureza.

Vida activa e saudable:
- Animar e promover o deporte e hábitos de vida
máis saudables.
- Xestión eficiente e sostible do sistema público e
sanitario.
- Facilitar a mobilidade, autonomía e benestar dos
cidadáns.
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4.2.
Internacionalización
e colaboración
universidad-empresa
Entre os obxectivos da UDC atópase o de difundir e comunicar o coñecemento creado na institución. A través
desta transmisión búscase a amplitude de horizontes e
o enriquecemento persoal e profesional que se consegue mediante a interacción con outras culturas. A internacionalización é un proceso fundamental para mellorar a calidade da docencia universitaria. .

“A través de colaboracións
universidade-empresa e a
internacionalización buscamos
introducir unha dimensión
intercultural e global, impulsando
tanto o crecemento profesional
como persoal.”

4.2.1. Colaboración INDITEX-UDC
As colaboracións que realizamos xunto con Inditex teñen como denominador común a innovación e desenvolvemento académico enmarcado na responsabilidade social.

Programa Intalent
Programa Intalent desenvólvese desde o ano 2016,
grazas á colaboración de INDITEX e a Universidade da
Coruña. Este convenio permite a publicación de convocatorias para a contratación dun total de seis investigadores ao longo do período de 2016 a 2021.
De maneira obxectiva víronse beneficiados os investigadores máis preparados, o obxectivo principal é posicionar á UDC como referente en captación do mellor
talento, neste caso no campo da investigación.

Desde InTalent facilitouse que máis de 50 investigadores beneficiáronse disto de maneira indirecta. Desta
maneira, máis de 25 investigadores presentaron propostas a través da UDC a outras convocatorias de Ciencia Excelente.
Grazas ao esforzo da UDC incrementáronse as convocatorias do European Research Council e as axudas Ramón e Cajal (RyC). De maneira complementaria a este
programa desenvólvese o programa específico “BERCE
para RyC” de apoio a investigadores.
De entre as seleccionadas destaca Elena Pazos Chantrero, galardoada coa prestixiosa axuda de ciencia, a
Starting Grant do European Research Council, para
desenvolver o seu proxecto.
Os éxitos cultivados por estes investigadores implican
que a universidade reciba financiamento directo, baseada nos indicadores de rendemento, que implicarán
un retorno do investimento, de contorna a cinco euros
por cada euro investido neste programa. A UDC segue
apostando firmemente pola captación e retención do
talento investigador.
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Cóntase cun orzamento total de 1.450.000
euros, durante o desenvolvemento do programa ofrécense as condicións de:
■ Contrato de ata 3 anos na UDC.
■ Salario de 45.000 euros por ano.
■ 30.000 euros por proxecto para a
investigación propia.
■ 1.000 euros por traslado e instalación.
■ Asesoramento técnico.
■ Independencia investigadora.
■ Instalacións para a execución do
proxecto.
As persoas beneficiadas teñen que presentar
estes criterios:
■ Mínimo 3 anos de experiencia
Postdoutoral.
■ Con interese en convocatorias nacionais
e internacionais de ciencia excelente
como as ERC, Ramón e Cajal, Juan da
Cerva.
■ Polo menos dous anos de experiencia
internacional nun centro de I+D+i.
■ Traxectoria investigadora excelente e
capacidade de crear novo coñecemento.
■ Potencial como investigador
independente, profesional e madurez,
cunha prometedora carreira científica.

103

Memoria de Responsabilidade Social UDC 19-20

Estancias predoutorais
INDITEX-UDC

Cátedra INDITEX-UDC de
Sustentabilidade.

A través das estancias predoutorales, facilitamos ás persoas matriculadas nos nosos estudos de doutoramento
a posibilidade de estancia nun centro de investigación
no estranxeiro como formación complementaria e, que
lle permita optar a mención internacional na súa tese
de doutoramento.

A nosa colaboración de INDITEX reforza o compromiso
por transmitir os aspectos que conforman a sustentabilidade, promovendo a formación en cuestións sociais e a integración dun modelo responsable na nosa
Universidade.

Desde a UDC, a través da nosa Escola Internacional
de doutoramento (EIDUDC) e o apoio de Inditex, convocamos as axudas para realizar estas estancias no
estranxeiro.

4.2.2. Programa BERCE
Consideramos que a misión da captación do mellor
talento investigador e a retención do mesmo son de
importancia fundamental para a nosa institución. Considérase unha das pioneiras en canto ao desenvolvemento das accións específicas dirixidas á incorporación
de investigadores excelentes á nosa universidade.

Durante o ano 2020 o total de financiamento para o
programa alcanzou os 79.075 euros. Desde o comezo
deste programa, no 2013, recibíronse un total de 288
solicitudes, das que se concederon 225. Isto supón
que máis do 78% das persoas solicitantes conseguen
a posibilidade de realizar unha estancia predoutoral
no estranxeiro.

O programa BERCE (Benvida, Estabilización e Retorno de Ciencia Excelente) ten o propósito de construír as
bases para que os investigadores atopen na UDC o espazo adecuado para levar a cabo as súas investigacións
de excelencia, baixo toda garantía.

Os beneficiarios das estancias prefiren lugares como
Italia, Holanda e Portugal. Unha vez analizado o perfil
dos estudantes para o período de 2013/2020, elabórase
a seguinte gráfica de representación de estudantes por
área de coñecemento:

Os obxectivos específicos do programa son:

Participación
por área de
coñecemento

4%

9%

13%

35%

39%

■ Salario competitivo acorde á categoría da
persoa candidata.

■ Atraer talento excelente de calquera
parte do mundo.
■ Dar continuidade ás carreiras
investigadoras dentro da UDC.

■ Acceso integral aos servizos da UDC para todos
os beneficiados das axudas.

■ Incentivar a participación da UDC no
piar da ciencia excelente do programa
H2020. .

■ Flexibilidade nas condicións e nas necesidades
concretas de cada investigación.

■ Oportunidade científica: numerosos
investigadores novos destacan en áreas
de investigación da UDC.
■ Oportunidade social: A estrutura
de dous campus diferentes implica
contornas diferentes, ambos abertos ao
mar e de fácil adaptabilidade climática.
■ Oportunidade económica: O uso
eficiente dos recursos, tanto económicos
como ambientais, permite lidar cunha
economía limpa.

As convocatorias de 2019 e 2020 víronse afectadas pola
situación derivada da COVID-19 sendo necesario prolongar o período de realización das estancias da convocatoria de 2020 ata a data do 30 de setembro do 2021.

No proceso de obtención das axudas Ramón e Cajal establécense unhas medidas específicas para os RyC:

■ Independencia e liberdade de investigación,
para un desenvolvemento de proxecto sen
risco de interferencias oficiais ou desvantaxes
profesionais.

En liña coa filosofía da UDC, este programa
ofrece vantaxes para os investigadores:

Artes e humanidades
Ciencias da saúde
Ciencias sociais e xurídicas
Ciencias
Inxeniería e ar
quitectura

En 2020 deseñouse dentro deste programa outro máis
específico para a captación de investigadores Ramón e
Cajal (RyC). Denominóuselle como “BERCE para RyC”,
foi aprobado polo Consello de Goberno o 23 se setembro de 2020, e dentro del contémplanse os incrementos
salariais ademais doutros aspectos fundamentais no
momento de decidirse por un centro de acollida como
son os medios para o desenvolvemento do proxecto, as
facilidades para a integración en PDI da UDC, posibilidade de persoas de axuda, etc.

■ Estabilidade profesional pola incorporación ao
plan de estabilización do profesorado.
■ Espazo físico para levar a cabo o proxecto.
■ Soporte técnico na elaboración de solicitudes a
outras convocatorias de ciencia excelente.
Na convocatoria de Ramón e Cajal 2020 incorporáronse
á UDC un total de 4 investigadores/ as.
Desde a UDC continuamos apoiando durante o ano
2020 a máis de 30 investigadores, dos cales 12 presentaron finalmente unha proposta a algunha das convocatorias do Consello Europeo de Investigación (ERC).
Este ano houbo un cambio no programa H2020 a Horizonte Europa, modificouse o calendario habitual, polo
que se empezou a traballar durante o segundo semestre do ano para a elección dos próximos candidatos.

1

O valor do importe executado correspondente ao 2020 é provisional.
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4.3.
Empregabilidade
e competencias
profesionais do
alumnado

4.2.3. Mobilidade internacional
Desde a UDC consideramos a mobilidade internacional
como unha das áreas estratéxicas para o noso modelo
de traballo. Transmitimos aos nosos estudantes, docentes, investigadores e traballadores os valores de desenvolver parte dos seus estudos ou actividades noutro lugar e facilitámoslles a estancia de aprendizaxe a través
de experiencias internacionais, a nivel profesional, persoal e cultural.
Para lograr isto, contamos con lazos de colaboración
institucionais como impulso á cooperación internacional. Involucrámonos en proxectos educativos de financiamento europeo por exemplo o programa Erasmus +.

Fundación Universidade da
Coruña. FUAC

A mobilidade internacional dos nosos estudantes durante o curso 2019/2020 é a seguinte:

Dentro do noso compromiso de formación, entra tamén
a relación entre universidade e empresa, considerámolo
fundamental á hora de que os nosos alumnos se sentan
integrados no sistema laboral. Desta maneira, conseguimos ser a ponte de conexión entre as empresas, con postos libres de formación e os alumnos con ganas de poñer
en práctica todos os coñecementos adquiridos durante
o proceso de aprendizaxe.
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SAÍDAS

ENTRADAS

Bilateral SM específico

8

2

Bilateral SM estudos

42

206

Erasmus final estudo (SMS KA103)

310

412

Erasmus prácticas (SMS-KA103)

5

6

Libre mobilidade estudantes (saídas)

0

0

Programa de visitantes estudantes (entradas)

0

40

Prácticas internacionais

1

0

Erasmus + Partner Countries-(SMS-KA107)

2

20

■ TRASLATIO-o patrimonio marítimo dos camiños
do mar a Santiago

Internacionalización (estudantes)

0

0

■ Low carbon innovation.

Mobilidade para obtención de diploma

0

54

Total

368

740

Para a nosa oferta de prácticas externas contamos coa
Fundación Universidade da Coruña (FUAC), é unha organización sen ánimo de lucro que xestiona o desenvolvemento e o apoio ao financiamento de iniciativas da
Universidade da Coruña.
A misión da FUAC é a de promover a investigación, a formación, o emprego e a transferencia de coñecemento
en colaboración coa nosa Universidade, impulsando a
participación de entidades públicas e privadas no desenvolvemento social e económico da sociedade.

Programa Laboralia
Laboralia é un programa de orientación laboral, dirixido a estudantes e novos titulados, co fin de mellorar a
inserción laboral e impulsar o emprendemento no ámbito universitario.
No marco do programa os integrantes son asesorados
coas mellores estratexias de fortalecemento do perfil
profesional para incrementar o potencial de éxito na
procura de oportunidades.
Dámoslle forma a este programa tan importante grazas á colaboración do Consello Social, a Fundación
Universidade da Coruña e Fundación Ronsel. O equipo docente conta cunha ampla traxectoria en orientación e en asesoramento laboral e de emprendemento.
O equipo docente compleméntase con expertos especialistas de recoñecido prestixio nacional e internacional en áreas de xestión de recursos humanos, xornalismo e comunicación.

Durante este curso xestionáronse un total de 1.089 prácticas profesionais a través desta fundación, e impulsáronse dous proxectos internacionais e un nacional:

“Fortalecemento de capacidades
técnicas e operativas para a mellora
da xestión dos recursos hídricos en
Mozambique (Aqua-Moz)”.
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Finanzas para mortales

Espazo compartido
Espazo compartido é programa universitario de formación socio laboral enfocado a persoas con discapacidade cognitiva. Centrado en diferentes habilidades e competencias básicas cuxa finalidade é a inserción laboral e
a empregabilidade. Ten a característica de ser un curso
de formación específica de posgrao, a UDC ten como
obxectivo prioritario do seu Plan Estratéxico UDC2020
ser unha universidade aberta, inmersa na realidade e
cun compromiso activo cara a ela, por iso considérao
título propio desde o curso 2017/2018.

Os obxectivos específicos do programa
destinados a mellorar a vida das persoas con
discapacidade intelectual:

A función deste programa é facilitar a participación e
aprendizaxe universitario a colectivos que non teñen esa
posibilidade a través das canles de formación comúns;
para iso adáptanse os contidos e as metodoloxías ás características do alumnado. Consideramos que a formación debe ser inclusiva e diversa, pois isto é un reflexo da
nosa sociedade. Dentro do programa contan con períodos de prácticas tanto en empresas externas como dentro da propia Universidade, achegando a experiencia o
máximo posible á realidade do mercado laboral.

■ A formación en habilidades sociais e
comunicativas básicas para mellorar
as posibilidades de ingreso no mundo
laboral.

Fomos os primeiros en poñer en marcha este proxecto pioneiro dentro do Sistema Universitario Gallego e
a nivel nacional. Fai catro anos que empezou como
un proxecto piloto e, agora, está consolidado dentro
da nosa oferta.
Con respecto a esta iniciativa, este ano produciuse o
primeiro intercambio universitario cun dos programas
de formación sociolaboral para persoas con discapacidade cognitiva, integradas na rede UniDiversidad.

■ A adquisición de habilidades laborais
básicas.
■ A inclusión nos espazos educativos
universitarios para que poidan obter
unha certificación académica.

■ O empoderamento das persoas ás que
actualmente, aínda se lles restrinxe a
capacidade de decisión sobre a súa
vida.
■ A mellora na formación que lles
facilitará a autonomía e o acceso a
outros recursos.

As xornadas formativas Finanzas para Mortais organízaas Santander Financial Institute (SANFI) e impúlsaas
o Banco Santander. Os seus profesionais encárganse de
impartir a formación de Finanzas para Mortais de maneira voluntaria en toda España.
O seu obxectivo é transmitir ao alumnado a importancia das finanzas e da economía no seu día a día. Busca
mellorar a cultura financeira do colectivo universitario
e en xeral da sociedade, a través de información, educación e asesoramento, facilitando o desenvolvemento
das habilidades necesarias para adquirir maior conciencia dos riscos e oportunidades financeiras.
A través de actividades e diferentes medios, preténdense facer máis alcanzables os conceptos económicos e
financeiros, e ensinar a toma de decisións financieiras
responsables e informadas.

“Queremos acompañar ás persoas
na primeira toma de contacto co
mundo profesional, favorecendo
a empregabilidade a través de
conexións co mercado laboral”.

■ A transmisión de valores aos estudantes
que compartan o espazo co alumnado
do programa para que adquiran
unha visión máis próxima e menos
estereotipada da discapacidade
intelectual.

14

14

3

4

18

1.800

estudantes
matriculados

estudantes
egresados

foron
contratados

profesores

docentes
contratados

horas de
formación do
programa

Entre outras entidades patrocinadoras atópanse o Consello Social da UDC, a Fundación ONCE ou o Grupo
Banco Santander Universidades.
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COMPROMISO CUNHA
CONTORNA MÁIS SOSTIBLE
Na consecución dos nosos compromisos
como institución educativa de significativa importancia para o desenvolvemento
da sociedade, desafiamos os retos actuais
con entusiasmo e motivación.
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Desta maneira axudamos e contribuímos
para completar as metas mundiais recollidas nos Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible das Nacións Unidas, incluídas na
axenda para o desenvolvemento de todas
as sociedades.
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5.1.
Resposta da
Universidade aos
retos globais
As Universidades son o berce de nacemento das grandes ideas e da transmisión dos coñecementos, é onde
xorden as respostas aos retos mundiais, onde converxen a creación e o desenvolvemento sostible, é onde se
dan os factores perfectos de crecemento, é un camiño
de transformación dixital e tecnolóxica sostible.
En 2015 as Nacións Unidas establecen o marco internacional, agora a Axenda 2030, na que se definen 17
obxectivos estratéxicos de interese global nos que se lle
dá preferencia ás persoas e a súa contorna, para lograr
un mundo máis xusto, igualitario e consciente.

■ Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA)
■ Centro de Innovación Tecnolóxica en
Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)

“Na UDC traballamos para dar
resposta aos retos globais como
os ODS e integrar as nosas
actuacións nun camiño que vele
polo desenvolvemento sostible”.

■ Estancias predoutorais Inditex-UDC
■ InTalent UDC-Inditex
■ Cátedra Everis

■ Centro de Investigación de Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (CITIC)

■ Cátedra Luís Fernández Somoza

■ Campus da Sustentabilidade

■ Cátedra INDITEX-UDC de Sustentabilidade

■ Cátedra HM en Traumatoloxía do Deporte

■ Cátedra Jorge Juan de Responsabilidade Social

■ Cátedra SXD Galicia Activa

■ Cátedra Handytronic – Grupo Telecon

■ Green Campus

■ Cátedra ALDABA WIB

■ Deporte extensión universitaria

■ Cátedra Epifanio Campo

■ UDC Saudable

■ Cátedra de Protección Civil e Xestión do Riesgo

■ Cátedra Fundación INADE

■ Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desarrollo
Sostible

A UDC reafírmase na súa responsabilidade coa sociedade e a contorna e en 2019 firma un compromiso público
coa axenda de Nacións Unidas, que implica a súa contribución á consecución das metas propostas nos ODS.

■ CUFIE
■ UDConTIC

A cultura universitaria e a súa esencia están intimamente ligadas ao desenvolvemento sostible a través da
mellora da calidade de vida das persoas, impulsando
un modelo de sociedade máis xusta e equitativa, que
proporcione igualdade económica e de oportunidades,
que respecte o medio ambiente e que faga un uso eficiente dos recursos.

■ Educando para a Sustentabilidade
■ Programa Custodia Monte Fraga
■ Cultura extensión universitaria
■ Cooperación e voluntariado

Os medios cos que conta a universidade son perfectos
para poder desenvolver a carreira que temos por diante,
a parte dos medios, tamén contamos cos coñecementos, as tecnoloxías máis innovadoras e alianzas estratéxicas.

■ Cátedra ALDABA WIB
■ Centro de Investigación de Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (CITIC)
■ Oficina para a Igualdade de Xénero
■ Centro de Estudos de Xénero e Feministas
■ Plan de Igualdade
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■ Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA)
■ Centro de Innovación Tecnolóxica en
Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)
■ Cátedra EMALCSA
■ Green Campus
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■ Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA)

■ Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA)

■ Viveiro de empresas

■ Centro de Innovación Tecnolóxica en
Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)

■ Green Campus

■ Programa Laboralia

■ Campus da Sustentabilidade

■ Espazo Compartido

■ Oficina de Medio Ambiente (OMA)

■ Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos

■ Green Campus

■ Cátedra ALDABA WIB

■ Cooperación e voluntariado

■ Contratos Art. 83

■ Espazo Compartido

■ Oficina de Medio Ambiente (OMA)

■ Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI)

■ Centro de Estudos de Xénero e Feministas

■ Green Campus

■ Plan de Igualdade

■ Programa Custodia Monte Fraga

■ Campus da Sustentabilidade

■ Prácticas en empresas

■ Oficina de Medio Ambiente (OMA)

■ Spin-off

■ Green Campus

■ Servizo de Apoio á Investigación (SAI)
■ Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA)

■ Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI)

■ Cooperación e voluntariado

■ Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)
■ Centro de Innovación Tecnolóxica en
Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)
■ Centro de Investigación de Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (CITIC)
■ Campus Industrial

■ Campus da Sustentabilidade

■ Campus Innova

■ Oficina de Medio Ambiente (OMA)

■ Oficina de Medio Ambiente (OMA)
■ Programa BERCE
■ Cátedra ALDABA WIB
■ CUFIE
■ UDConTIC
■ Campus da Sustentabilidade
■ Cátedra Epifanio Campo
■ Green Campus
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5.2.
Maior concienciación para
acercarnos á igualdade

Oficina para a igualdade
de xénero
Cremos necesario a creación da Oficina para a Igualdade de Xénero, porque o noso valor principal é lograr a
igualdade para todos. En 2007 púxose en marcha este
proxecto OIX, coa misión de controlar o cumprimento
do principio de igualdade entre mulleres e homes coa
finalidade de alcanzar a presenza equilibrada de homes
e mulleres na institución e fóra na vida política, cultural
e científica.

Unidade de Atención
á Diversidade

Brinda os servizos de:

No ano 2004 créase a Unidade Universitaria de Atención á Diversidade para garantir a atención universitaria
que se merecen as comunidades de persoas que teñan
discapacidade ou con necesidades específicas.

■ Promoción de estudos.
■ Amparar a introdución da perspectiva de
xénero na docencia e na investigación.

A UAD é unha xanela de posibilidades para facilitar a
integración das persoas con discapacidade na comunidade universitaria, busca derrubar as barreiras externas
de acceso a unha educación igualitaria e todo o que iso
implica.

■ Describir e desenvolver actividades de difusión,
sensibilización e extensión.
■ Impulsar accións que garantan condicións
igualitarias.
■ Colaborar con institucións e administracións
públicas e privadas.

En canto a obxectivos específicos da
Unidade:
■ Velar polos dereitos do alumnado e do
persoal da comunidade universitaria.
■ Facilitar o acceso á Universidade.
■ Favorecer a integración e a independencia.
■ Transmitir e difundir información á
comunidade universitaria.
■ Asesorar nas posibles adaptacións.
■ Eliminar as barreiras arquitectónicas.
■ Dinamizar as canles e redes de comunicación.
■ Fomentar actividades relacionadas coa
diversidade e integración social.

As liñas de traballo para conseguir os obxectivos:
■ Asesoramento e sensibilización de toda
a comunidade universitaria acerca dos
dereitos, as vivencias e as necesidades das
persoas minorizadas por discapacidade
ou por outras características.
■ Atención individualizada, prestación de
axudas técnicas, e establecemento de
redes de intercambio de información e
apoio mutuo.

■ Coñecer, informar e resolver os posibles
conflitos.
■ Servir como observatorio de situacións de
xénero.

A oficina toma sentido e refórzase coa elaboración do
Plan de Igualdade, o Protocolo de actuación e a Guía
contra a Violencia. Durante o ano 2020 a OIX implicouse
intensamente na formación en cuestións de igualdade
de xénero e prevención do acoso entre toda a comunidade universitaria, realizáronse diferentes campañas
de difusión para dar visibilidade ao protocolo contra o
acoso da UDC. As actividades de divulgación e formación financiáronse a cargo de Pacto de Estado Contra
a Violencia.
A través desta oficina preséntanse estatísticas conforme os resultados obtidos despois da análise das desigualdades existentes tanto no profesorado, persoal de
administración e servizos e o alumnado. Unha vez detectadas as desigualdades, deséñase a estratexia para
lograr que se superen as desigualdades localizadas.
A OIX formou parte activa da Rede de Unidades de
Igualdade de Xénero para a excelencia universitaria
(RUIGEU) no desenvolvemento de políticas públicas,
no seo da UDC, necesarias para poder asegurar a igualdade de xénero. Colaboran coa oficina da universidade
as institucións públicas da Deputación e o Concello dá
Coruña, Concello de Ferrol, a Consellería de Emprego
e Igualdade a través da Secretaría Xeral dá Igualdade, a
Valedora do Pobo e o Instituto dás Mulleres.

“Poñemos ao dispor da nosa comunidade universitaria os recursos necesarios para
traballar e garantir a igualdade de todos os estudantes”.

■ Eliminación progresiva das barreiras
arquitectónicas e de comunicación en
todos os campus da Universidade da
Coruña.
■ Promoción dos dereitos destes membros
da Universidade.
■ Formación en temas relacionados
coa diversidade e a integración na
Universidade.

Durante o curso 2020 realizáronse as seguintes actividades para centrar os obxectivos:
■ Curso de iniciación á lingua de signos

■ Establecemento de redes de colaboración
na atención á diversidade mediante
convenios con outras universidades,
organismos gobernamentais e non
gobernamentais, etc.

■ VIU7: ver para erradicar
■ Xornada sobre accesibilidade cognitiva
■ VI Congreso TADEGA
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Centro de estudos de Xénero e
feministas
O Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña (CEXEF) concíbese como un espazo
para a investigación, aberto e multidisciplinar con amplitude de persoas que sigan unhas liñas de investigación en materia de xénero e/ou feminismo. A comunidade fórmana profesores que levan tempo implicados,
traballando nestes ámbitos, cunha experiencia firme e
unha sólida traxectoria e tamén persoas motivadas e
con interese de iniciar o seu camiño de investigación
nesta área.
As funcións de CEXEF son a coordinación, fomento e difusión dos estudos de xénero de forma interdisciplinar e
con carácter aberto a toda a comunidade universitaria,
así como á cidadanía.
Durante este curso levaronse a cabo as actividades de:
■ VII Curso de Historia da Teoría Feminista.
Dirixido por Rosa Cobo Bedía, celebrouse do 7
de outubro ao 9 de decembro de 2019, cunha
duración de 30 horas estruturouse en sesións
monográficas impartidas por expertos no
ámbito dos estudos feministas.
■ Ciclo de conferencias e talleres Comunicación
+ Igualdade contra a violencia de xénero
Desenvólvense na Facultade de Ciencias da
Comunicación, con fondos do Pacto de Estado
contra a violencia de xénero.
■ Colaboración no desenvolvemento de: Xornada
Women in Games, organizada pola Facultade
de Ciencias da Comunicación en colaboración
coa asociación internacional Women in Games
WIGJ for more women in gaming and esports.
■ Publicación dun novo número da revista
internacional de estudos feministas Atlánticas
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II Plan de Igualdade
Como garantía de responsabilidade e respecto pola comunidade, desde a UDC actualizamos o Plan de Igualdade para o período de 2019-2022. Sendo conscientes
de que os obxectivos teñen que ser implementados
e adaptados á realidade de cada día. No contexto da
cuarta onda feminista, redactamos o II Plan de Igualdade ao redor de catro eixos de traballo:

5.3.
Velamos pola defensa
da contorna

■ Gobernanza, Responsabilidade Social e
Transversalidade.

Oficina de Medio Ambiente

■ Perspectiva de Xénero na actividade docente e
investigadora.

Desde a Oficina de Medio Ambiente (OMA) xestiónanse
todas as actividades vinculadas ao medio, animamos a
participar na comunidade universitaria en temas relacionados coa sustentabilidade e o medio ambiente.

■ Prevención e intervención fronte á violencia
machista.
■ Conciliación, desenvolvemento persoal e
carreira profesional.
En cada eixo defínense accións que van dirixidas a cada
colectivo da estrutura da UDC: profesorado, alumnado
e persoal de administración e servizos, pero tamén, en
última instancia a toda a sociedade.
No marco deste plan, elabórase:
■ Un Protocolo de actuación en situacións de
acoso sexual, por razón de sexo, por orientación
sexual e identidade ou expresión de xénero na
UDC, de aplicación a todos os centros, servizos
e instalacións da universidade. Inclúe ao persoal
docente e investigador, de administración e
servizos, alumnado e ao persoal subcontratado
ou autónomo.
Unha guía feminista para previr e actuar contra as violencias machistas nas asociacións de estudantes, como
ferramenta de traballo para facilitar a comunicación e a
reflexión sobre a necesidade de abordar este problema
de maneira integral e radical.

A OMA encárgase da xestión ambiental da UDC e da
implicación e concienciación da comunidade universitaria. A través desta oficina respondemos os intereses
crecentes dos estudantes con programas de especialización en sustentabilidade como complemento da
súa formación e que aumente o alcance para conseguir
máis metas de redución de impacto.
En tema de divulgación, a OMA, conta cun espazo propio
na web da universidade, nel publícanse as actividades
para que cheguen a todo o público, ademais tamén se
utilizan outros espazos en liña como son as redes sociais.

“Loitamos pola protección do
medio ambiente e impulsamos a
concienciación da comunidade
universitaria para fortalecer
comportamentos que camiñen cara
a un desenvolvemento sostible”

Este servizo depende do Vicerreitorado de Economía, Infraestrutura e Sustentabilidade e durante o ano académico 2019/2020 contouse coa participación de estudantes
bolseiros e persoal voluntario, sendo un exemplo de comportamento respectuoso co medio, con eles puidéronse
realizar as seguintes actividades:
■ Talleres e conferencias de medio ambiente,
concretamente sobre compostaxe, a reciclaxe
e a reutilización de materiais de plástico, cun
claro carácter educativo e de concienciación
cidadá, chegáronse a caracterizar os residuos de
4 facultades.
■ Accións para promocionar a mobilidade
sostible: servizo de préstamo de bicis,
organización de roteiros en bicicleta CampusCiudad e talleres de mantemento e ergonomía
da bicicleta.
■ Difusión das actividades a través dos medios
de comunicación, impulso social do Green
Campus Ferrol a través da web e redes sociais.
■ Campañas de aforro de auga, enerxía e papel
mediante eco-auditorias, instalación de caixas
“2 carac, 2 usos” e a visita á EDAR Bens.
■ Organización do ciclo de cinema ambiental,
dentro da programación “Marzo ambiental
2020”, Participación nun evento organizado
simultaneamente en 123 cidades de 50 países o
Climathon 2019 e a divulgación da convocatoria
de premios UDC sustentabilidade.
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Educando para a Sustentabilidade

Programa Monte Fraga

Green Campus

É unha iniciativa para a formación e participación da
comunidade universitaria no campo da sustentabilidade ambiental e social. Nela converxen actividades individuais e en grupos, faise uso da vivenda, a cidade e o
campus como áreas de exploración e experimentación.
Durante o curso académico incluíuse unha convocatoria “Marzo ambiental 2020”, un curso de formación en
liña “Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio”,
actividades diferentes ao longo do curso para darlle
seguimento ao desenvolvemento das capacidades de
adaptación e adecuación en temas ambientais prioritarios e accións de gabinete e investigación. A participación total entre conferencias, actividades, exposicións e
cursos alcanzou as 2.421 persoas.

En 2006 a Universidade da Coruña restaurou un espazo
entre as facultades de Ciencias e Filosofía, de maneira
que se eliminaron a maior parte dos eucaliptos e reforestouse toda a área con especies autóctonas representativas dos bosques galegos. Con este proxecto a UDC
quere crear elementos de estudo e investigación, ofrecer un espazo de carácter divulgativo, docente e investigador, promover a participación de voluntariado ambiental, regalarlle unha referencia verde á cidade como
é o Monte Fraga, de potencial paisaxístico inmenso e
recuperar e conservar ecosistemas que son propios de
climas costeiros atlánticos.

A Universidade da Coruña en colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do consumidor (ADEAC)
asinan un convenio de membros da International Fundation for Environmental Education (FEE) para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica
baixo a etiqueta do novo GreenCampus.

Os obxectivos do GreenCampus responden á idea
do programa internacional Eco-Schools, recolle a
súa filosofía, metodoloxía e experiencia adaptada
ás necesidades e os retos específicos do ámbito
universitario. Os elementos crave son:

■ Creación dun Comité Ambiental
■ Realización de eco-auditorías
■ Elaboración dun Plan de Acción
■ Declaración dun compromiso ambiental,
asesoramento, comunicación e avaliación
continua.

O primeiro Plan Green Campus Ferrol abarca a xestión
sostible dos seus residuos, a eficiencia enerxética, promoción de educación e investigación ambiental e o uso
responsable da auga. Establece as metas estratéxicas e
obxectivos sostibles dentro de dez áreas de actuación:
1. Optimización do consumo de auga e enerxía.
2. Redución da xeración de residuos e mellora da
recollida selectiva.
3. Correcto tratamento e xestión dos RAEE
(residuos de aparellos eléctricos e electrónicos)
e os RPA (residuos de pilas e acumuladores).
4. Contaminación atmosférica, acústica e
luminosa.
5. Mobilidade sostible
6. Hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
7. Biodiversidade.
8. Compra verde.
9. Comercio xusto e consumo responsable.
10. Participación, sensibilización e voluntariado
ambiental
11. Cambio climático.
Contamos con 7 centros con Bandeira Verde do Programa internacional Green Campus, este ano sumáronse
dúas novas bandeiras verdes ao Campus de Ferrol e á
Facultade de Fisioterapia da UDC.
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Green Metric

Uso dos recursos

A iniciativa da Universidade de Indonesia conta xa con
dez anos de vida, segue proporcionando unha clasificación fiel ao criterio de políticas relacionadas co medio ambiente (loita contra o cambio climático mundial,
conservación da enerxía e a auga, reciclaxe de residuos)
nas universidades de todo o mundo, en total son 900 as
que se atopan dentro da clasificación.

Seguimos comprometidos coa redución do impacto
ambiental, promovemos unha cultura de sensibilización en toda a comunidade, con accións que minimicen
os impactos negativos. A nosa actividade non impacta
na contorna ambiental gravemente, aínda así, mantemos avaliacións, controis e medicións de indicadores
con certa frecuencia.

A finais deste ano sacaron á luz a clasificación anual
que nos posiciona no posto 5 das 29 universidades españolas avaliadas. En comparativa con universidades
de todo o mundo, mellorouse a posición en 20 puntos,
ocupamos a posición 65: Atopámonos ente o 7% das
universidades mellor valoradas.

A continuación, móstranse os resultados das medicións
dos indicadores:

Con esta posición récord reafirmamos o liderado e posicionamento da UDC en xestión responsable e protección do medio.

Residuos xerados (Tn) desde 2018 a 2020 = 303,5 Tn
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5.4.
A UDC e a implicación coa
comunidade
Algunhas das iniciativas de crecemento comunitario
que levamos a cabo desde UDC son:

■ Xornada “University Industry Interaction
Forum”: En febreiro do 2020 volvemos a mostrar
o compromiso da universidade coa sociedade,
nun acto de celebración desta xornada de
promoción das oportunidades de negocio, a
través da interacción entre axentes públicos e
privados.
■ Encontro virtual “O futuro do traballo e o
COVID-19: o momento da verdade”: O Consello
Social da Universidade da Coruña, celebrou este
encontro virtual, onde se tentou dar resposta
a cuestións como: cales son as novas formas
de traballo ou que perfís destacarán, como a
nova contorna afectará á xestión de recursos
humanos ou se as empresas apostarán pola
intelixencia artificial e a dixitalización.
■ Acto de presentación da memoria de RS: Para
dar a coñecer a memoria de Responsabilidade
social Universitaria (RSE) celebrouse un acto
de maneira telemática. A memoria de RSU
mostra un ano máis o compromiso da UDS
de transparencia na mostra dos resultados
da actividade de transferencia e colaboración
universidade-empresa.
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5.4.1.Premios Consello Social
Organizamos estes premios para outorgar o recoñecemento público de labor dos grupos de investigación, alumnos e empresas que contribúen de maneira
exemplar ao impulso da innovación, o emprendemento, a internacionalización e a posta en valor do coñecemento.
Entregamos os premios desde o Consello Social a tres
categorías, sendo premiadas este ano:

■ Premio Confianza: a Empresa Municipal de Augas
dá Coruña (Emalcsa) recibe este premio pola súa
colaboración coa UDC na xestión sostible da auga
enmarcada na Cátedra Emalcsa.
■ Premio Impulso: outorgado ao grupo de
Enxeñería dá Auga e do Medio Ambiente
(GEAMA) pola súa actividade de creación e
transferencia de coñecemento innovador e
capacidade de intención dos recursos económicos.
■ Premio Emprende: Bioloxía e Información
Marítima Ártabra (BIMA) recibe este premio por ser
un proxecto en actual desenvolvemento da man
dun equipo multidisciplinar de profesionais que
resultaron gañadores en programas internacionais
de proxectos emprendedores de innovación.
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5.4.2. Participación da
comunidade universitaria
Cultura
Desde o seu inicio as universidades foron espazos de intercambio e creación cultural. A UDC é un modelo de
inspiración cultural, grazas á ampla variedade de graos,
másteres, programas actuacións, presentacións, exposicións culturais que ofrece, é capaz de crear un ambiente de culto para a sociedade.
Créase a área de Cultura, dependente do Vicerreitorado
de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria,
para a xestión da oferta cultural. Encárgase da organización de exposicións, talleres, cursos, ciclos, teatro,
danza e demais actividades no seo da universidade.

Cooperación e voluntariado
A comunidade universitaria da UDC participa de forma
activa en accións solidarias e de voluntariado, buscando o beneficio social. Estas actividades xestiónanse a
través da Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV)
que ofrece este servizo específico.
Na Oficina de Cooperación e Voluntariado as accións
durante a pandemia centráronse en colaboracións con
outras entidades e asociacións como Cruz Vermella e
o Concello. En iniciativas de asistencia a persoas que se
atopaban soas durante o período de confinamento, dándolles apoio nos momentos de maior vulnerabilidade.
Durante o 2020 implicámonos en proxectos solidarios,
pertencentes ao Campus da Coruña. Os caracteres das
iniciativas destacadas deste ano son os seguintes:

Este ano leváronse a cabo actividades nos centros culturais Normal, no Campus de Riazor e Centro Cultural
Universitario de Esteiro, Campus de Ferrol, entre outras:

HOMES

MULLERES

■ Exposición de arte urbana titulada “A Volta ao
Mundo con Ferrol Mola” e relacionada desde
a área de cultura, convócase un Concurso de
fotografía aberto á comunidade universitaria e
a poboación en xeral.

Sociosanitario

2

20

Persoas sen fogar

1

2

Menores

4

29

■ Presentación da publicación colectiva
“Batefogo”, proxecto de intervención social que
narra a combinación da prevención dos lumes
coa dinamización económica e social do medio
rural.

Diversidade funcional

0

6

Inmigración e refuxiados

4

3

Sensibilización

4

11

Maiores

2

0

Contorna penal

0

2

Deporte
A área de Deporte na comunidade universitaria é fundamental para fomentar hábitos de vida saudables e
relacións sociais sas. Perséguese garantir o aproveitamento máximo dos recursos e as instalacións deportivas universitarias, así como promover e organizar competicións e actividades deportivas dentro do ámbito
universitario.
No curso 2020 desenvolvéronse diferentes iniciativas
relacionadas coa actividade física e o impulso de actividades deportivas dentro do marco de posibilidades:
■ Celebración da semana do Deporte.
■ Basquet Coruña celebra unha nova edición do
Campus de Nadal.
■ Organización dunha viaxe de esquí.
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A cooperación universitaria envórcase na transformación social, desenvolve un conxunto de actividades para
alcanzar a xustiza social nos países máis desfavorecidos,
en favor da igualdade, o respecto polos dereitos humanos e o desenvolvemento sostible. Centrámonos en catro áreas de cooperación:
■ Proxectos de coñecemento da realidade.
■ Proxectos de coñecemento da cooperación.
■ Educación, sensibilización e participación social.
■ Persoas refuxiadas.
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No marco da Axenda 2030 de Nacións Unidas, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible alíñanse coa OCV,
para conseguir as metas propostas desenvólvense accións no niño desta oficina:

Persoas:

Progreso e planeta:

Paz e alianzas:

Produción de coñecemento e o
desenvolvemento de capacidades
analíticas e creativas entre a
comunidade universitaria.

Comercio xusto e consumo
responsable.

Desenvolvemento das redes ás
que pertence a UDC.

Participación de toda a
comunidade universitaria para a
toma de decisións estratéxicas.

Establecer alianzas cos PMA ou
en vías de desenvolvemento.

Universidade máis equitativa,
segura, sostible e saudable.

Fomentar as alianzas
estratéxicas con outras
universidades ou entidades
públicas e privadas.
.
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PERFIL DA MEMORIA
O presente informe foi elaborado tomando
como referencia, para a determinación dos
contidos e calidade da memoria, os principais estándares internacionais en materia de reporte corporativo, comunicando
os nosos principais impactos económicos,
ambientais e sociais en relación ao curso
académico 2019/2020.
O principal referente son as guías GRI para
a elaboración de memorias de sustentabilidade, polo que aplicamos as súas recomendacións, adaptadas á actividade en
canto aos contidos e a calidade dá infor-

mación recollida, co fin de atender á demanda de información dos nosos grupos
de interese en base a un marco global e
semellante ao empregado por institucións
e empresas de todo o mundo.
Así mesmo, durante o proceso de definición dos contidos do informe e da forma de
presentar a información tivemos en consideración a influencia que tiveron os ODS
no desempeño da UDC e os seus organismos, así como a vinculación dos proxectos,
iniciativas e actuacións da institución educativa coa Axenda 2030.

PRINCIPIOS PARA A DEFINICIÓN DE CONTIDOS:
■ Participación dos grupos de interese
■ Contexto de sustentabilidade
■ Exhaustividade
PERIODO CUBERTO:
Curso académico
2019/2020. Parte da información preséntase
de forma anual ao ser
este o seu método de
recompilación.

PRINCIPIOS PARA AVALIAR A CALIDADE DA
INFORMACIÓN:
■ Equilibrio
■ Comparabilidade
■ Precisión
■ Puntualidade
■ Claridade
■ Fiabilidade
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